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Show Rural Coopavel 
divulga produtividade das 
variedades de soja e milho

Avicultores terão 
diversificação nas palestras 
voltadas para o setor

Coopavel investe R$ 5 milhões 
em obras para ampliar o espaço 
do Show Rural Pecuário

Bem-vindo
ao amanhã
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Bem-vindo 
ao amanhã

O gigante evento 
do agronegócio 
brasileiro

O Show Rural Coopavel é um diferencial não 

apenas para o Paraná, mas para as cooperati-

vas, para o agronegócio brasileiro e mundial. 

Esse modelo de evento melhora a produtivi-

dade da agricultura e da pecuária brasileira, 

em especial, com o Show Rural Pecuário, uma 

grande força para o Brasil que tem um reba-

nho de 210 milhões de cabeças de gado, o se-

gundo maior rebanho mundial e ocupa uma 

área de 174 milhões de hectares, que represen-

ta 1,2 animal por hectare, com uma produção 

de carne baixíssima, entre duas a três arro-

bas por hectare ao ano. Na pecuária leiteira a 

média diária é menos de 10 litros de leite por 

animal, por isso, ser mais eficiente vem se tor-

nando uma necessidade para os pecuaristas.

Os grandes desafios estratégicos dos pro-

dutores rurais são a execução, a decisão de 

quais serão os produtos que vão viabilizar as 

propriedades com respeito ao meio ambiente 

e qual o melhor modelo de gestão. Todos es-

ses recursos estão disponíveis no Show Rural 

Coopavel. 

O processo de gestão estratégica precisa ser 

dinâmico, deve levar em conta a necessidade 

de consolidar ao longo do tempo aquilo que 

produz hoje e quais são as alternativas mais 

adequadas para o futuro da sua propriedade. 

No planeta existem várias pesquisas, insu-

mos para aumentar a produtividade de acor-

do com que ocorrem as mudanças. A melhor 

condição para o sucesso é ter uma vantagem 

competitiva clara, que somente é possível 

com a aplicação das novas tecnologias.

A inovação é fundamental para todos os ne-

gócios, não é diferente no agronegócio e os 

produtores rurais vencedores são os que bus-

cam alternativas moldadas em tecnologias.

O mundo se move por inovação tecnológica, e 

é justamente isso que o Show Rural Coopavel 

apresenta, oportunidades, com experiência 

de 29 anos, com a disponibilidade de tecno-

logias de mais de 500 empresas gigantes do 

agronegócio mundial.

Por isso, o evento deste ano de 2017 oferece 

a excelência de especialistas em inovações e 

tecnologias para os produtores rurais e suas 

propriedades, com a sinergia dos maiores es-

pecialistas mundiais e das maiores empresas 

do mundo para mostrar como será o Amanhã.

A completa estrutura de atendimento, a di-

nâmica das apresentações do evento e com o 

visual dos experimentos da agricultura e da 

pecuária, criam cenários para levar os par-

ticipantes a uma visão global do futuro do 

agronegócio, inserindo todos os produtores 

no mundo maravilhoso do futuro.

Fazer parte de um evento como o Show Rural Coopavel, enche de ale-

gria e gratidão, qualquer pessoa que faz ou fez parte dessa história, por 

participar de algo que dá oportunidade para que as pessoas aprendam 

e se desenvolvam através dos conhecimentos que são apresentados 

aqui. 

É um ambiente construído com muito amor, muita dedicação e 

sacrifício. Desde o início foi assim, nada veio de graça! Tudo que 

vemos aqui é fruto de um grande trabalho, tudo foi planejado por uma 

brilhante equipe junto com a coordenação do Presidente da Coopavel, 

Dilvo Grolli e da minha.

Mas o que almejamos, onde queremos chegar?

Buscamos continuar sendo um evento com conteúdo técnico, que pos-

sa ser ainda mais aprimorado, trazendo novidades e tecnologias para 

os produtores rurais. Queremos fazer parte do amanhã das pessoas 

que por aqui passarem, que com certeza vão lembrar, por mínimo que 

seja, de um aprendizado, de um sentimento, de algo bom que viu no 

Show Rural Coopavel. Que possa contribuir no incrementos das pro-

priedades rurais.

E quando digo em fazer parte é porque, realmente, acredito que nós 

somos responsáveis por aquilo que o produtor vem buscar e apreender. 

Como diz a célebre frase do autor, Antoine de Saint, no livro O pequeno 

príncipe: “Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cati-

vas”.   E é realmente assim que nos sentimos, responsáveis por aten-

der bem as pessoas que aqui chegam, pessoas que participam todos os 

anos, pessoas que vêm desde o primeiro Show Rural Coopavel. 

Nos vemos responsáveis por esses produtores que todos os anos vêm 

aqui em busca de novas tecnologias, pelos expositores, que por acredi-

tarem no evento estão conosco há 29 anos, por todos os profissionais, 

quer sejam os que trabalham o ano todo, quer sejam os que trabalham 

durante a semana, por todas essas pessoas, pela sociedade fazem parte 

desse grandioso evento. É essa gratidão que temos por todas essas pes-

soas, para quem e por quem, fazemos o Show Rural Coopavel.

Contudo, esperamos que essa edição seja de grande experiência e 

aprendizado para todos os participantes. Com bons negócios e que a 

nossa missão, se cumpra de fazer um evento melhor a cada ano, que 

todos possam aproveitar as oportunidades que são apresentadas. Que 

todos consigam conhecer as novas tecnologias e inovações das empre-

sas mostradas em um único lugar, em um ambiente preparado para 

receber todos os visitantes e expositores.

Agradeço a Deus pela oportunidade de mais um ano estar presente no 

Show Rural Coopavel, que ele nos conceda saúde, paz nesse ano que se 

inicia e possamos fazer o melhor evento de nossas vidas. 

Bem-vindo ao Amanhã!

Por: Dilvo Grolli – Diretor Presidente da Coopavel

Por: Rogério Rizzardi – Coordenador Geral do Show Rural Coopavel
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Exportação em alta

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne – ABIEC, divulgou que a exportação de carne brasileira apresentou crescimento 

em 2016.

Segundo a ABIEC, o embarque apresentado foi de 1,4 milhão de toneladas, 0,72% maior que no ano de 2015. A justificativa para o saldo positivo é 

a valorização do real em comparação ao dólar, Hong Kong foi líder em importações de carne bovina brasileira, com 11% de aumento no volume da 

compra e 5% no faturamento.

Homilia do Papa Francisco

Qual o homem que conhece os desígnios de 

Deus? (Sab 9,13). 

Esta interrogação do Livro da Sabedoria, 

apresenta a nossa vida como um mistério, 

cuja chave de interpretação não está em nossa 

posse. Os protagonistas da história são sem-

pre dois: Deus de um lado e os homens do ou-

tro. A nossa missão é perceber a chamada de 

Deus e aceitar a sua vontade. Mas para acei-

tá-la sem hesitar, nos perguntemos: qual é a 

vontade de Deus na minha vida?

Para verificar ao chamado de Deus, devemos 

nos perguntar e entender o que lhe agrada. 

Muitas vezes, os profetas anunciam o que é 

agradável ao Senhor. A sua mensagem encon-

tra uma síntese maravilhosa na expressão: 

Misericórdia quero, e não sacrifício (Os 6,6; 

Mt 9,13). Para Deus todas as obras de miseri-

córdia são agradáveis, porque no irmão que 

ajudamos, reconhecemos o rosto de Deus que 

ninguém pode ver (cf. Jo 1,18). E todas as vezes 

em que nos inclinamos às necessidades dos 

irmãos, damos de comer e beber a Jesus; ves-

timos, apoiamos e visitamos o Filho de Deus 

(cf. Mt 25,40). Em definitiva, tocamos a carne 

de Cristo.

Somos chamados a pôr em prática o que pedi-

mos na oração e professamos na fé. Não existe 

alternativa para a caridade: quem se põe ao 

serviço dos irmãos, embora não o saibamos, 

são aqueles que amam a Deus (cf. 1 Jo 3,16-18; 

Tg 2,14-18). A vida cristã, no entanto, não é 

uma simples ajuda oferecida nos momentos 

de necessidade. Se assim fosse, certamente 

seria um belo sentimento de solidariedade 

humana, que provoca um benefício imediato, 

mas seria estéril, porque precisaria de raízes. 

O compromisso que o Senhor pede, pelo con-

trário, é o de uma vocação para a caridade 

com que cada discípulo de Cristo põe ao seu 

serviço a própria vida, para crescer no amor 

todos os dias.

No Evangelho de Lucas 14,25, observamos que 

grandes multidões seguiam com Jesus, hoje, a 

“grande multidão” é representada pelo vasto 

mundo do voluntariado. Eles são aquela mul-

tidão que segue o Mestre, e que torna visível 

o seu amor concreto por cada pessoa. Repi-

to-vos as palavras do apóstolo Paulo: “Tive 

grande alegria e consolação por causa do teu 

amor fraterno, pois reconfortaste os corações 

dos santos” (Flm 7). Quantos corações os vo-

luntários confortam! Quantas mãos apoiam; 

quantas lágrimas enxugam; quanto amor é 

derramado no serviço escondido, humilde e 

desinteressado! Este serviço louvável dá voz 

à fé! E manifesta a misericórdia do Pai que se 

faz próximo daqueles que passam por neces-

sidade.

Seguir Jesus é um compromisso sério e ao 

mesmo tempo alegre; exige radicalidade e 

coragem para reconhecer o divino Mestre no 

mais pobre e descartado da vida e colocar-se 

ao seu serviço. Para isso, os voluntários que 

servem os últimos e necessitados por amor 

de Jesus não esperam nenhum agradecimen-

to ou gratificação, mas renunciam tudo isso 

porque encontraram o amor verdadeiro. E 

cada um pode dizer: “Como o Senhor veio 

até mim e se inclinou sobre mim na hora da 

necessidade, assim vou ao seu encontro e me 

inclino sobre aqueles que perderam a fé ou 

vivem como se Deus não existisse, sobre os 

jovens sem valores e ideais, sobre as famílias 

em crise, sobre os enfermos e os prisioneiros, 

sobre os refugiados e imigrantes, sobre os 

fracos e desamparados no corpo e no espíri-

to, sobre os menores abandonados à própria 

sorte, bem como sobre os idosos deixados 

sozinhos. Onde quer que haja uma mão esten-

dida pedindo ajuda para se levantar, ali deve 

estar a nossa presença e a presença da Igreja, 

que apoia e dá esperança”. E fazê-lo com a me-

mória viva da mão do Senhor estendida sobre 

mim quando eu estava por terra.

Madre Teresa, ao longo de toda a sua existên-

cia, foi uma dispensadora generosa da miseri-

córdia divina, se fazendo disponível a todos, 

através do acolhimento e da defesa da vida 

humana, dos nascituros e daqueles abando-

nados e descartados. Se comprometeu na de-

fesa da vida, proclamando incessantemente 

que quem ainda não nasceu é o mais fraco, o 

menor, o mais miserável. Se inclinou sobre 

as pessoas indefesas, deixadas moribundas 

à beira da estrada, reconhecendo a dignida-

de que Deus lhes dera; fez ouvir a sua voz aos 

poderosos da terra, para que reconhecessem 

a sua culpa diante dos crimes! Da pobreza 

criada por eles mesmos. A misericórdia foi 

para ela o “sal”, que dava sabor a todas as suas 

obras, e a luz que iluminava a escuridão de 

todos aqueles que nem sequer tinham mais 

lágrimas para chorar pela sua pobreza e so-

frimento.

A sua missão nas periferias das cidades e nas 

periferias existenciais permanece nos nos-

sos dias como um testemunho eloquente da 

proximidade de Deus junto dos mais pobres 

entre os pobres. Ela é para o mundo do volun-

tariado uma figura emblemática de mulher 

e de consagrada: que ela seja o vosso modelo 

de santidade! Papa Francisco fez essa homi-

lia na Santa Missa em que canonizou MADRE 

TERESA DE CALCUTÁ. Complementou ainda, 

dizendo: Parece-me que, talvez, teremos um 

pouco de dificuldade de chamá-la de Santa Te-

resa: a sua santidade é tão próxima de nós, tão 

tenra e fecunda, que espontaneamente conti-

nuaremos a chamá-la de “Madre Teresa”. Que 

esta incansável agente de misericórdia nos 

ajude a entender mais e mais que o nosso úni-

co critério de ação que é o amor gratuito, livre 

de qualquer ideologia e de qualquer vínculo e 

que é derramado sobre todos sem distinção 

de língua, cultura, raça ou religião. Madre 

Teresa gostava de dizer: “Talvez não fale a 

língua deles, mas posso sorrir”. Levemos no 

coração o seu sorriso e o ofereçamos a quem 

encontremos no nosso caminho, especial-

mente àqueles que sofrem. Assim abriremos 

horizontes de alegria e de esperança numa 

humanidade tão desesperançada e necessita-

da de compreensão e ternura.∏

Fontehttp://w2.vatican.va/content/vatican/it.html

Por Papa Francisco

Cereais, leguminosas e oleaginosas
Grandes Regiões

Participação na produção

Centro-Oeste

Sul

Sudeste

Nordeste

Norte

42,55%

35,59%

10,26%

7,50%

4,10%

CONAB

Safra recorde 2017

A estimativa divulgada pela CONAB é que a safra de grãos brasileira 

deve crescer 15,3% em comparação com 2016. A colheita de cereais, le-

guminosas e oleaginosas pode chegar a 215,3 milhões de toneladas.

O levantamento mostra que todas as regiões devem aumentar a produ-

ção conforme aponta o gráfico. O Norte 4,10%, Nordeste 7,5%, Sudeste 

10,26%, Sul com 35,59% e Centro Oeste com 42,53%. Através do levanta-

mento realizado acredita-se que os aumentos da produção de 8,7% de 

soja e 26,9% de milho, sejam os responsáveis pelo aumento.

Para o ano de 2017, a exportação de carne de frango do Brasil, maior 

exportador mundial do produto, deve aumentar entre 3% e 5%, segundo 

a ABPA, deve chegar a 4,6 milhões de toneladas.
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ESPIRITuAl AgRIculTuRA

Todos os anos após a colheita das parcelas de cada empresa expositora, 

o Show Rural faz a divulgação da produtividade de cada variedade. O 

objetivo é que os produtores utilizem esses números para escolherem e 

decidirem qual a variedade vão utilizar no plantio.

O Sr. Geraldo Tomazi, produtor de Três Barras do Paraná, utiliza os 

resultados do Show Rural para fazer a escolha das suas sementes. “O 

Show Rural é uma vitrine, é um lugar de desenvolvimento de tecno-

logia, quando a Coopavel apresenta na revista, a gente se baseia na 

hora de definir a semente. O produtor sempre procura o melhor, pois 

a inovação é constante, se ele não tiver onde buscar essa informação, 

fica perdido. O Show Rural é esse ponto de referência e de grande ajuda 

para o agricultor”, afirma Geraldo Tomazi.     

“O produtor sempre procura o melhor, pois 
a inovação é constante, se ele não tiver 
onde buscar essa informação, fica perdido. 
O Show Rural é esse ponto de referência 
e de grande ajuda para o agricultor.

”geraldo Tomazi – Três Barras do Paraná

Para o produtor de Campo Bonito, Jean Adão Grassi, a escolha certa 

da variedade deve refletir no custo benefício, geralmente as novas va-

riedades, tem mais produtividade. “Eu utilizo os resultados para me 

basear na escolha das sementes. A avaliação em parceria com o técnico 

que me atende para fazer o comparativo, depois quando chega os re-

sultados do Show Rural nós complementamos o trabalho e definimos 

com o agrônomo quando variedade vamos utilizar”, explicou Grassi a 

sua forma de trabalho.

“A avaliação em parceria com o técnico 
que me atende para fazer o comparativo, 
depois quando chega os resultados do 
Show Rural nós complementamos o 
trabalho e definimos com o agrônomo 
qual variedade vamos utilizar.

”Jean Adão grassi – campo Bonito

Para a próxima safra faça uma avaliação dos resultados do Show Rural 

Coopavel e das variedades apresentadas com a produtividade de cada 

uma, converse com o seu agrônomo e veja qual é a mais indicada para a 

sua área. As tabelas na sequência apontam a época do plantio, a varie-

dade e a produção após a colheita.∏

Show Rural Coopavel 
divulga produtividade das 
variedades de soja e milho
Texto: Claudia Daiane Reinke Hartmann
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Plantio 1º época - 10/09/2015

Híbrido Kg/ha sc/ha sc/Alq

B7 046 H 14.915 249 602

P3 456 H 14.335 239 578

AS 1656 PRO2 14.013 234 565

CD 3560 PW 13.795 230 556

2B 810 PW 13.755 229 555

AG 9025 PRO3 13.562 226 547

B7 060 HR 13.440 224 542

MG 30A37 PW 13.411 224 541

P 30F53 13.365 223 539

MG 699 PW 13.217 220 533

MG 580 PW 13.131 219 530

DKB 240 PRO3 13.126 219 529

2B 610 PW 12.977 216 523

CD 3410 PW 12.971 216 523

AS 1656 PRO3 12.908 215 521

NS 50 12.828 214 517

RB 9006 PRO 12.785 213 516

NS 56 12.745 212 514

DKB 290 PRO3 12.641 211 510

ADV 9724 PRO 12.619 210 509

ADV 9275 PRO 12.615 210 509

2A 401 PW 12.609 210 509

P3 271 H 12.497 208 504

SUPREMA VIP 12.428 207 501

CD 384P W 12.353 206 498

CD 3770 PW 12.222 204 493

RB 9005 PRO 12.151 203 490

STATUS VIP 12.143 202 490

NS 90 12.010 200 484

B7 318 YH 11.870 198 479

P3 779 H 11.680 195 471

RB 9110 PRO 11.668 194 471

AS 1666 PRO3 11.632 194 469

ADV 9434 PRO 11.627 194 469

FEROZ VIP 11.234 187 453

MÉDIA 12.779 213 515

Plantio 2º época - 20/09/2015

Híbrido Kg/ha sc/ha sc/Alq

P3 456 H 16.499 275 665

P 30F53 14.727 245 594

DKB 290 PRO3 14.265 238 575

AG 8780 PRO3 13.776 230 556

2B 810 PW 13.589 226 548

AG 9025 PRO3 13.582 226 548

2B 610 PW 13.537 226 546

CD 3560 PW 13.182 220 532

MG 30A37 PW 13.133 219 530

NS 56 13.125 219 529

NS 50 12.857 214 519

P3 271 H 12.747 212 514

NS 90 12.722 212 513

RB 9005 PRO 12.489 208 504

MG 652 PW 12.468 208 503

B7 318 YH 12.465 208 503

B7 046 H 12.399 207 500

ADV 9275 PRO 12.310 205 496

SUPREMA VIP 12.216 204 493

STATUS VIP 12.003 200 484

RB 9006 PRO 11.994 200 484

AS 1666 PRO3 11.856 198 478

MG 699 PW 11.831 197 477

MG 580 PW 11.811 197 476

AS 1656 PRO3 11.721 195 473

2A 401 PW 11.699 195 472

FEROZ VIP 11.669 194 471

CD 3410 PW 11.567 193 467

CD 3770 PW 11.471 191 463

CD 384P W 11.289 188 455

ADV 9724 PRO 11.201 187 452

B7 060 HR 11.200 187 452

MÉDIA 12.606 210 508

Plantio 3º época - 15/10/2015

Híbrido Kg/ha sc/ha sc/Alq

MG 30A37 PW 16.127 269 650

CD 3560 PW 15.581 260 628

NS 50 15.414 257 622

ADV 9724 PRO 15.266 254 616

2A 401 PW 15.257 254 615

2B 610 PW 15.127 252 610

RB 9005 PRO 14.980 250 604

AG 8780 PRO3 14.875 248 600

DKB 290 PRO3 14.710 245 593

DKB 240 PRO3 14.598 243 589

AS 1656 PRO3 14.586 243 588

MG 580 PW 14.550 242 587

MG 652 PW 14.545 242 587

AG 9025 PRO3 14.535 242 586

2B 810 PW 14.520 242 586

MG 699 PW 14.475 241 584

SUPREMA VIP 14.347 239 579

AS 1656 PRO2 14.239 237 574

NS 56 14.230 237 574

ADV 9275 PRO 14.163 236 571

AS 1666 PRO3 14.132 236 570

CD 3410 PW 14.072 235 568

P3 456 H 13.941 232 562

ADV 9434 PRO 13.829 230 558

STATUS VIP 13.651 228 551

CD 3770 PW 13.580 226 548

FEROZ VIP 13.562 226 547

RB 9006 PRO 13.480 225 544

RB 9110 PRO 13.374 223 539

NS 90 13.315 222 537

P 30F53 13.298 222 536

P3 779 H 12.971 216 523

P3 271 H 12.880 215 519

B7 046 H 12.572 210 507

B7 318 YH 12.482 208 503

B7 060 HR 12.174 203 491

CD 384P W 11.975 200 483

MÉDIA 14.092 235 568

Produtividade de híbridos de milho, em 3 épocas de plantio, cascavel - PR, 2015/2016

LEGENDA: 

 + AG = AGROCERES

 + NS,  = NIDERA

 + DKB = DEKALB

 + PIONEER- ( P, 32R48, 30R50,30F53)

 + AS = AGROESTE

 + DOW = (2B810,2B587,2B707) 

 

 + MORGAN- ( MG, 30A)

 + CD = COODETEC

 + SYNGENTA ( VELOX, CELERON. FORMULA, STATUS, SX, SUPREMO 

VIPTERA)

 + BG = BIOGENE

 + ADV- ADVANTA

Plantio 1º época - 20/09/2015

culTIVAR Ka/ha sc/ha sc/Alq

BRS 1010 IPRO 5817 97 235

BRS 388 RR 5216 87 210

TMG 7062 IPRO 5207 87 210

BMX GARRA IPRO 5147 86 208

CD 2591 IPRO 4902 82 198

SYN 1163 RR 4902 82 198

NS 5959 INTACTA 4891 82 197

NS 6006 IPRO 4888 81 197

FTR 4160 IPRO 4870 81 196

BS 2606 IPRO 4844 81 195

NS 6909 IPRO 4821 80 194

SYN 1359 S IPRO 4773 80 193

BMX LANÇA IPRO 4741 79 191

FTR 2557 RR 4704 78 190

SYN 1059 RR VT PRO 4636 77 187

TEC 6029 IPRO 4635 77 187

TMG 7262 RR 4606 77 186

FPS SOLAR RR 4581 76 185

NS 6767 IPRO 4578 76 185

FTR 4151 IPRO 4533 76 183

FTR 2155 RR 4451 74 180

AS 3575 4431 74 179

FTR 1154 RR 4418 74 178

SYN 1367 IPRO 4330 72 175

NS 5445 INTACTA 4322 72 174

BRS 359 RR 4290 71 173

SYN 13561 IPRO 4261 71 172

BMX BMX ELITE IPRO 4259 71 172

ADV 4317 4232 71 171

NS 5727 IPRO 4193 70 169

NS 5909 RR 4181 70 169

AS 3610 PRO 4072 68 164

NS 5000 INTACTA 4012 67 162

NS 6700 IPRO 3981 66 161

FPS ATALANTA RR 3940 66 159

TMG 7060 IPRO 3900 65 157

TEC 5936 IPRO 3882 65 157

NS 4823 3789 63 153

CD 2620 IPRO 3423 57 138

MÉDIA 4504 75 182

Plantio 2º época - 05/10/2015

culTIVAR Ka/ha sc/ha sc/Alq

RK 5813 RR 5013 84 202

RK 6813 RR 5008 83 202

FTR 2155 RR 4864 81 196

CD 2591 IPRO 4847 81 195

NS 6909 IPRO 4761 79 192

NS 6006 IPRO 4732 79 191

BMX LANÇA IPRO 4728 79 191

CD 2609 RR 4699 78 190

NS 5959 INTACTA 4674 78 189

TMG 7062 IPRO 4627 77 187

TMG 7262 RR 4626 77 187

BMX GARRA IPRO 4626 77 187

NS 6767 IPRO 4620 77 186

BS 2606 IPRO 4594 77 185

FTR 1154 RR 4582 76 185

FTR 4160 IPRO 4558 76 184

NS 4823 4524 75 182

ADV 4317 4501 75 182

NS 5909 RR 4494 75 181

AS 3575 4464 74 180

BMX BMX ELITE IPRO 4443 74 179

SYN 1059 RR VT PRO 4379 73 177

BRS 388 RR 4368 73 176

AS 3610 PRO 4289 71 173

NS 5445 INTACTA 4271 71 172

FTR 4151 IPRO 4269 71 172

BRS 1010 IPRO 4235 71 171

FPS SOLAR RR 4142 69 167

SYN 1359 S IPRO 4138 69 167

SYN 1163 RR 4126 69 166

FTR 2557 RR 4111 69 166

SYN 13561 IPRO 4099 68 165

SYN 1367 IPRO 4067 68 164

NS 5727 IPRO 4009 67 162

NS 5000 INTACTA 3968 66 160

FPS ATALANTA RR 3849 64 155

TEC 5936 IPRO 3740 62 151

TMG 7060 IPRO 3674 61 148

RK 7214 IPRO 3603 60 145

TEC 6029 IPRO 3596 60 145

BRS 359 RR 3594 60 145

NS 6700 IPRO 3464 58 140

CD 2620 IPRO 2997 50 121

MÉDIA 4302 72 174

Plantio 3º época - 20/10/2015

culTIVAR Ka/ha sc/ha sc/Alq

TMG 7262 RR 3708 62 150

NS 5445 INTACTA 3559 59 144

NS 5959 INTACTA 3538 59 143

BMX BMX ELITE IPRO 3520 59 142

CD 2609 RR 3325 55 134

NS 5727 IPRO 3247 54 131

TEC 6029 IPRO 3170 53 128

TMG 7060 IPRO 3080 51 124

SYN 13561 IPRO 3021 50 122

NS 6909 IPRO 2991 50 121

NS 5000 INTACTA 2879 48 116

NS 6006 IPRO 2865 48 116

BMX LANÇA IPRO 2852 48 115

FTR 4160 IPRO 2785 46 112

CD 2620 IPRO 2707 45 109

AS 3575 2706 45 109

NS 5909 RR 2670 45 108

FTR 1154 RR 2658 44 107

NS 4823 2654 44 107

SYN 1059 RR VT PRO 2563 43 103

FTR 4151 IPRO 2493 42 101

FPS ATALANTA RR 2436 41 98

FTR 2557 RR 2421 40 98

RK 5813 RR 2382 40 96

BRS 1010 IPRO 2363 39 95

TMG 7062 IPRO 2357 39 95

CD 2591 IPRO 2281 38 92

BS 2606 IPRO 2236 37 90

TEC 5936 IPRO 2229 37 90

NS 6767 IPRO 2192 37 88

ADV 4317 2171 36 88

MÉDIA 2776 46 112

Produtividade de cultivares de soja, em 3 épocas de plantio. cascavel - PR, 2015/2016

LEGENDA: 

 + ADV: ADVANTA

 + AS: AGROESTE

 + BMX: BRASMAX

 + BRS: EMBRAPA 

 + BS;TEC: BAYER 

 

 + CD: COODETEC

 + FTR: FT Sementes

 + NS: NIDERA

 + SYN: SYNGENTA

 + TMG: Tropical Melhoramento Genética
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Avicultores terão 
diversificação nas 
palestras voltadas 
para o setor

Texto: Claudia Daiane Reinke Hartmann

A preocupação do Show Rural Coopavel é de justamente proporcionar 

aos visitantes, informações e conteúdos pertinentes para que possam 

aplicar e melhorar o seu negócio.

A parceria foi feita com as empresas que são expositoras no evento, or-

ganizações que trabalham com a Coopavel durante todo o ano, levan-

do orientação e conhecimento para os associados. Os temas abordados 

são de alta relevância para os avicultores, os assuntos serão tratados 

em horários e dias diferentes para que o visitante possa participar.

Acompanhe as informações no cronograma de palestras.∏

iStock: monkeybusinessimages

durante três, dos cinco dias de Show 
Rural, terão eventos gratuitos ministrados 
por grandes profissionais da área.

dIA HoRA EVEnTo

07/02
TER

9:00
Ambiencia
Samuel Brugnaroto - GSI

9:45 
Bem Estar Animal
Irineu Pinto Filho - CASP

Almoço

14:00
Ambiencia 
Samuel Brugnaroto - GSI

14:45
Bem Estar Animal
Irineu Pinto Filho - CASP

08/02
QUA

9:00
Manutenção Preventiva de Equipamentos
Irineu Pinto Filho - CASP

9:45 
Novas Tecnologias de Edificações 
Andrey Citadini - Plasson

Almoço

14:00
Manutenção Preventiva de Equipamentos 
Irineu Pinto Filho - CASP

14:45
Novas Tecnologias de Edificações 
Andrey Citadini - Plasson

09/02
QUI

9:00
Importância do Aquecimento na fase inicial dos pintos
 Clayton Murilo Cantu - Debona

9:45 
Paineis Controladores 
Leonardo Santiago - Big Dutchman

Almoço

14:00
Importância do Aquecimento na fase inicial dos pintos 
Clayton Murilo Cantu - Debona

14:45
Paineis Controladores
Leonardo Santiago - Big Dutchman
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Bem-vindo
ao amanhã

Maurício Antônio Lopes 

Presidente da Embrapa

O Brasil é o único país no cinturão tropical do globo que foi capaz de 

conquistar a posição de potência agrícola. As tecnologias de manejo 

transformaram nossos solos pobres em terra fértil. A tropicalização 

dos cultivos, com ciclos diferenciados, permitiu aproveitar terras em 

todas as condições climáticas. Os manejos e as práticas sustentáveis 

que desenvolvemos constituem um arsenal de defesa ambiental. Com 

seu dinamismo empreendedor, os produtores souberam combinar 

esses conhecimentos e aproveitar as oportunidades de mercado. Eles 

conduziram a agricultura a patamares que tornaram as safras do Bra-

sil essenciais para a segurança alimentar do país e do mundo.

 

O futuro já bate à nossa porta através de três forças, que operam de for-

ma veloz e coordenada. Urbanização acelerada, aumento da frequência 

de eventos climáticos extremos e avanços expressivos no desenvolvi-

mento científico e tecnológico ocorrem como ondas em sinergia. São 

forças capazes de amplificar uma à outra, ganhando magnitude e 

maior poder de influência, com transformações substantivas na vida 

da sociedade e impactos significativos no mundo da agricultura e da 

alimentação.

A primeira força − urbanização − vem do crescimento das cidades, que 

têm incorporado, em âmbito global, uma média de 65 milhões de pes-

soas anualmente, nas últimas três décadas. Isso equivale a criar quase 

seis cidades de São Paulo a cada ano. Segundo a ONU, em 2010 a popu-

lação urbana no mundo pela primeira vez ultrapassou a população ru-

ral. Até 2030, espera-se que cerca de 60% da população mundial esteja 

vivendo em áreas urbanas. No Brasil, em 2010, dos 191 milhões de bra-

sileiros, apenas 29,8 milhões (15,6%) estavam no meio rural. Em 2030, 

projeta-se que 90% da população estarão nas cidades. 

A segunda força, as mudanças climáticas globais, indica que o mode-

lo de desenvolvimento dependente de recursos não renováveis que, ao 

longo de décadas, elevou os níveis de poluição e a emissão de gases de 

efeito estufa a patamares perigosos, chegou ao seu limite. Mudanças 

de clima e os anseios da sociedade por um futuro sustentável forçam 

a busca de um novo paradigma energético e de novas possibilidades 

de produção de alimentos, com práticas mais limpas e substituição 

de matérias-primas de origem fóssil por recursos de base biológica, 

recicláveis e renováveis. Em um mundo pós-combustível fóssil, uma 

crescente proporção de químicos, plásticos, têxteis, eletricidade e 

combustíveis terá de vir de outras fontes, e não mais do petróleo.

A terceira força vem da profunda alteração no escopo, escala e impacto 

econômico do desenvolvimento científico e tecnológico. Ruptura mar-

cada pelo avanço cada vez mais rápido do conhecimento e pela dissolu-

ção dos limites entre as ciências tradicionais como a física, a química e 

a biologia. Os avanços da tecnologia da informação e a transformação 

digital produzem uma espécie de fertilização cruzada entre vários do-

mínios científicos, com geração de novos conhecimentos e produção 

de bens e serviços antes impossíveis de se obter. Muitos deles incorpo-

rados pela sociedade em ritmo alucinante. Há vinte anos, menos de 3% 

das pessoas tinham um telefone celular. Hoje, dois terços dos habitan-

tes do planeta têm pelo menos um.

Da sinergia entre estas três forças – urbanização, clima e tecnologia 

– surgirão muitos desafios e oportunidades no campo da agricultura 

e da alimentação, além de mudanças radicais no comportamento da 

sociedade. Com o avanço do progresso e das mudanças demográficas, o 

futuro nos promete, além de cidades mais populosas, pessoas mais ido-

sas, mais educadas e mais exigentes.  Os desafios de gerir megacidades 

e as preocupações com o equilíbrio ambiental já colocaram a sustenta-

bilidade no topo da agenda da sociedade. E a intensificação dos fluxos 

de capital, informações e pessoas, em todos os cantos do planeta, vai 

criar um novo ciclo de globalização, mais dinâmico, volátil e também 

mais imprevisível.

As assimetrias tenderão a crescer. Em duas décadas, a região da Ásia-

-Pacífico vai concentrar cerca de 60% da classe média mundial. Ali 

haverá uma escalada de demanda por leite, carne, ovos, peixes, frutas, 

verduras e legumes. O aumento da demanda por alimentos, em quan-

tidade, qualidade e diversidade, em regiões onde é baixa a disponibili-

dade de áreas agricultáveis é uma grande preocupação para o futuro. 

Além de provedores confiáveis em várias partes do mundo, a Ásia ne-

cessitará de um sistema de comércio complexo e intrincado, com ra-

mificações em muitos continentes. Uma grande oportunidade para o 

Brasil, do qual se espera protagonismo crescente e qualificado na pro-

dução de alimentos.

Nesse cenário, “intensificação sustentável” é um conceito que ganha-

rá cada vez mais notoriedade. A população mundial crescendo, mais 

urbanizada e exigente, em um planeta de recursos naturais finitos, 

vai exigir mais alimentos, energia e bem-estar, o que requer uso mais 

eficiente das riquezas da natureza. Por isso, chama a atenção do mun-

do o potencial de intensificação sustentável da agricultura brasileira. 

Uma grande extensão de nossas áreas agrícolas pode ser utilizada de 

maneira segura 365 dias ao ano, produzindo, no mesmo espaço, grãos, 

proteína animal, fibras e bioenergia. E, diferentemente de qualquer 

grande produtor de alimentos no mundo, o Brasil mantém 62% do seu 

território com cobertura vegetal natural. Avanços na geração e disse-

minação de tecnologias capazes de promover a expansão sustentável 

da produção agropecuária fortalecerão o protagonismo do agronegó-

cio brasileiro no mundo.

O grande risco é que questões conjunturais e as limitações do presente 

nos joguem na perplexidade, tolhendo a criatividade e a ousadia que 

precisaremos para a construção de uma trajetória de longo prazo para 

a nossa agricultura. É certo que precisaremos de muita criatividade, 

flexibilidade e agilidade a fim de nos moldarmos ao novo mundo que 

se desdobra à nossa frente. Refletindo sobre esta realidade, Klaus Sch-

wab, fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, afirmou 

recentemente que “neste novo mundo não é o peixe grande que come o 

peixe pequeno; é o peixe rápido que come o peixe lento”.∏

Apesar dos avanços alcançados, 
a antecipação das demandas 

para alimentação e agricultura 
ao longo do século XXI indicam 

substanciais desafios que se 
impõem ao agronegócio brasileiro. 

o Brasil precisará intensificar 
sua produção agropecuária de 
forma sustentável, elevando a 

produtividade e a qualidade com 
tecnologias de baixo impacto 

ambiental, buscando reduzir riscos, 
poupar recursos, elevar renda e 
promover a inclusão produtiva 

dos agricultores mais pobres. o 
país precisará ainda fortalecer sua 
agenda de pesquisa agropecuária 
voltada para agregação de valor, 

diversificação e especialização 
da produção, de modo a incluir 

mercados mais sofisticados, 
competitivos e rentáveis.
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PEcuáRIA EnTREVISTA

Coopavel investe R$ 5 milhões 
em obras para ampliar o espaço 
do Show Rural Pecuário

Show Rural e Programa Oeste em 
Desenvolvimento, fazem parceria 
e nós conversamos com um dos 
responsáveis, Mario César Costenaro

Texto: Claudia Daiane Reinke Hartmann

Com objetivo de ampliar a tecnologia e a in-

formação para os pecuaristas, desde de 2016, 

as associações brasileiras dos criadores das 

principais raças de gado de corte e de leite 

participam do Show Rural Pecuário. Na 29ª 

edição do Show Rural Coopavel, 15 raças es-

tão confirmadas com mais de 170 empresas 

expositoras voltadas para a pecuária.

O investimento de R$ 5 milhões no Show 

Rural Pecuário é para oferecer uma maior 

comodidade aos visitantes. Com os animais, 

também existe a preocupação com as ques-

tões sanitárias, com a ambiência e com a qua-

lidade do local onde eles vão ficar expostos.

Outra conquista importante deste ano, foi a 

parceria firmada com o Programa Oeste em 

Desenvolvimento. Dentro do Show Rural Pe-

cuário ele terá um espaço para realizar ações 

paralelas do próprio projeto, que tem como 

objetivo realizar ações que buscam desenvol-

ver o Oeste do estado do Paraná. E que só tor-

na possível através de parcerias como essa, 

com a união de entidades, empresas, ONG’s, 

sociedade civil organizada e fortes lideran-

ças.  

O Show Rural Pecuário e o Programa Oeste 

em Desenvolvimento, serão responsáveis pe-

las as atividades dentro do Salão tecnológico, 

que terá um auditório com capacidade para 

200 pessoas, onde serão ministradas todas as 

palestras. Além das explanações dos assun-

tos pertinentes à pecuária de corte e leite, o 

cinema pecuário vai apresentar uma progra-

mação com informações para os produtores. 

Outro momento importante é o da demons-

tração dos cortes de das carnes de bovinos, 

suínos, aves e peixes, com o preparo de pratos, 

pelo curso de Gastronomia da Univel. 

No Shopping Pecuário, que é mais uma gran-

de novidade deste espaço, serão em média 100 

animais, com o objetivo de difundir a tecnolo-

gia genética. Os touros das melhores cabanas 

do Brasil poderão ser comercializados direta-

mente para o pecuarista dentro do Show Ru-

ral Coopavel.

Confira abaixo a programação completa das 

atividades, palestras, reuniões e lançamentos 

para a semana no Show Rural Pecuário.∏

Revista Coopavel Para quê e como foi criado o 

Oeste em Desenvolvimento?

Mario César Costenaro Em meados de 2012, 

compreendendo a importância de uma es-

tratégia de desenvolvimento econômico 

integrada para a Região Oeste do Paraná, 

iniciaram-se as articulações para a criação 

do Programa Oeste em Desenvolvimento. De 

início a Caciopar, o Sebrae, a Itaipu, o PTI e a 

Amop, logo depois a Fiep, a Unioeste e o Sis-

tema Cooperativo, e hoje já mais de 60 insti-

tuições públicas e privadas, constituem um 

grande fórum permanente focado na consoli-

dação de nosso território. A ideia é que a cada 

momento novas lideranças e instituições vão 

se integrando ao programa.

Desde as primeiras discussões para determi-

nação de conceitos e métodos, formatação, 

estudos, conhecimento de outras experiên-

cias, o que tem norteado o POD é a constru-

ção de um pacto de confiança, que parte do 

respeito às diversas visões, posicionamentos 

e compartilhamento das necessidades de 

cada setor. Isto demonstra a maturidade que 

se alcançou na região, principalmente pelo 

grau de cooperativismo e associativismo aqui 

atingido.

RC Quais são os principais objetivos do Pro-

grama Oeste em Desenvolvimento?

MCC O que se pretende é estruturar e susten-

tar o desenvolvimento da região, melhorando 

e ampliando a capacidade de geração e agre-

gação de valor à produção regional, as suas 

Cadeias Produtivas, com a utilização dos re-

cursos aqui disponíveis. Para que se atinja 

esse objetivo é necessário o envolvimento de 

toda a sociedade local, permitindo o fortale-

cimento competitivo das empresas organiza-

das em cadeias, e atendendo as demandas da 

comunidade. 

Quanto maior envolvimento de instituições, 

lideranças e especialistas locais, mais se tor-

na possível a identificação e superação dos 

gargalos existentes. Assim o POD procura 

agregar e potencializar os instrumentos dis-

poníveis no território, apoiando e estimulan-

do o desenvolvimento de novas competências 

e inovações.

RC Quais são as principais ações que devem 

ser realizadas em 2017?

MCC O terceiro Fórum, realizado em novem-

bro de 2016, validou e confirmou as estraté-

gias priorizadas para este ano. São diversas 

ações em diferentes áreas, todas interligadas 

e transversais à todas as câmaras técnicas 

do POD. Podemos destacar o trabalho fei-

to, e que continuará, em relação a Sanidade 

Animal, as questões ambientais, como por 

exemplo, o fracking, a qualidade da água, o 

na edição de 2017, as associações de criadores do Brasil vão participar do evento com 13 raças.

dIA HoRA EVEnTo

06/02
SEG

09:00 - 10:00
Integração Lavoura-Pecuária: 5 anos de resultados do Show Rural Coopavel
Dr. Elir de Oliveira (Pesquisador do IAPAR)

10:30 - 11:30
Como e por quê empregar um plantio direto com qualidade
Dr. Rafael Llanilho (IAPAR, Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação)

14:30
Tecnologias de destinação de animais mortos (TEC-DAM)
Everton Krabbe (Coordenador do projeto TEC-DAM Embrapa Aves e Suínos)

15:30 Entrega da nota técnica para uso das tecnologias de destinação de animais mortos nas propriedades

07/02
TER

09:00 - 10:00
O que devo fazer para ter boa eficiência financeira na atividade leiteira
PhD. Marcos Neves (Professor da cadeira de Nutrição Animal da Universidade de Lavras - MG)

10:30  Posse da nova diretoria do POD *Auditório principal do Show Rural Coopavel

14:30
Perspectivas de mercado para proteína animal
Francisco Turra (Presidente da Associação de Proteína Animal)

08/02
QUA

09:30 - 11:00
Perspectiva de mercado para a cadeia produtiva do leite 2017
Marcelo Pereira de Carvalho (CEO da Milkpoint)

14:00
Influenza Aviária 
Cobb

15:30

Encontro com Secretarias Municipais de Agricultura:
• Desafios da sanidade agropecuária e conselhos de sanidade agropecuária
• Melhorias das estradas rurais
• Censo das Secretarias de Agricultura do Oeste do Paraná
Antonio Poloni (FAEP/Senar Equipe do POD)

09/02
QUI

09:00
Avaliações genômicas impulsionando o melhoramento genético de fazendas leiteiras
Cleocy Fam de Mendonça Júnior (Zootecnista Zoetis)

10:30
Construindo a vaca leiteira moderna: desafios, estratégias e soluções
Dr. Flávio Marcos Junqueira Costa (Médico veterinário gerente técnico nacional Semex)

14:30
Energias renováveis e as novas tendências no campo: o trator a biometano
CIBiogás, Itaipu e New Holland

14:30
Eficiente ao extremo: edifícios que produzem toda a sua energia
Como esse conceito é aplicado ao agronegócio
Guido Petinelli (Consultor independente da Petinelli)

10/02
SEX

09:00 - 10:00
Perspectiva e tendências para o confinamento 2017
Dr. Hugo José Resende da Cunha (Gerente Nacional de Confinamentos DSM Tortuga)

O Show Rural Coopavel realiza par-

ceria com o Programa Oeste em 

Desenvolvimento, e o entrevistado 

desta edição é o empresário da cons-

trução civil, Mario César Costenaro. 

É formado em Arquitetura e Urba-

nismo pela Universidade Federal do 

Paraná, atua profissionalmente na 

cidade de Toledo (PR). Ele já presi-

diu a Associação dos Engenheiros e 

Arquitetos de Toledo, a Acit - Asso-

ciação Comercial e Industrial de To-

ledo, a Caciopar - Coordenadoria das 

Associações Comerciais e Empre-

sariais do Oeste do Paraná, hoje, é 

o presidente do Programa Oeste em 

Desenvolvimento. Nesta entrevista 

ele fala da parceria com o evento e 

explica os objetivos do POD.

mario césar costenaro
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descarte de animais mortos, os dejetos ani-

mais. Na área de energia dentre as questões 

de novas matrizes continuam as intensas pes-

quisas e estudos de implantação do Biogás, 

está se iniciando um projeto para estudo de 

energia fotovoltaica com a participação das 

Cooperativas, da Itaipu e do Sebrae, e devem 

ser intensificados trabalhos em relação a 

qualidade da energia disponível e a eficiência 

energética. Em relação a infraestrutura temos 

dado atenção especial a questão dos pedágios 

e também as estradas vicinais. Pretendemos 

o desenvolvimento de um Plano Regional de 

Infraestrutura. Em 2017 deverão ser entre-

gues Cadernos Municipais de Informações 

Territoriais e também estamos construindo 

um Sistema Regional de Inovação no Oeste 

do Paraná envolvendo várias instituições de 

ensino, núcleos setoriais e entidades deste se-

tor. Também deverão ser iniciadas atividades 

de estudo do solo resultantes de um convênio 

com a Embrapa e o PTI.  Serão intensificadas a 

sensibilização para maiores adesões e partici-

pação mais ativas de entidades ao programa. 

Enfim, essas e muitas outras abrangem um 

processo efervescente de atividades integra-

das e priorizadas pelos participantes do POD.

RC Quais os benefícios para o produtor rural? 

MCC Quando tratamos de desenvolvimento, 

uma das questões fundamentais é entender 

o estágio em que nos encontramos. O agrone-

gócio foi e é determinante para a região. Aliás 

ele tem o que chamamos de qualidade propul-

siva, no momento em que as Cadeias Produti-

vas desse setor nos trazem, ao exportar seus 

produtos, novas riquezas para o território 

e determinam a dinâmica econômica regio-

nal. Por isso, o foco do POD em seu início, foi 

o desenvolvimento das Cadeias Produtivas 

Propulsivas que tivessem essa representação 

econômica, que tivessem um maior número 

de elos (encadeamento), e que estivessem pre-

sentes na maioria dos nossos municípios. For-

talecendo as cadeias do agronegócio estamos 

fortalecendo toda a região. Começamos prio-

rizando as Cadeias de Proteína Animal, fran-

go, suíno, leite e peixe, iniciamos os trabalhos 

para a formação da câmara técnica de grãos e 

na sequência trabalharemos a de material de 

transporte. 

Já conseguimos por exemplo aumentar o li-

mite de financiamento no Pronaf para a pis-

cicultura, e questões fundamentais como a 

questão dos descartes de animais e a trans-

formação dos dejetos, um passivo ambiental, 

em oportunidades são atividades priorizadas 

pelo programa. A aproximação do produtor 

com a indústria e ativos tecnológicos devem 

trazer em pouco tempo resultados efetivos na 

área de inovação e melhores viabilidades para 

o setor. A integração de projetos de diversas 

instituições, também devem levar a melhores 

resultados, num menor tempo e com melhor 

aproveitamento de energias, atendemos as 

demandas mais urgentes e estratégicas para a 

área rural e consequentemente para todo nos-

so setor produtivo.

RC Existem alguns eixos estruturais dentro 

do programa, quais são?

MCC Consideramos eixos estruturantes aque-

les que atuam para a criação de um ambiente 

favorável, com situações e mecanismos que 

deem suporte à competitividade das nossas 

Cadeias Produtivas e em consequência criam 

um ambiente propício ao desenvolvimento 

sustentável de todo Oeste, são eles: a Infraes-

trutura e Logística; a área de Energias, tanto a 

disponível como novas matrizes energéticas; 

Meio Ambiente; Pesquisa e Desenvolvimento: 

Inovação e Tecnologia; Crédito e Fomento; Ca-

pital Social e cooperação, com foco na lideran-

ça, empreendedorismo e educação.

RC O programa Oeste em Desenvolvimento 

foi dividido em câmaras técnicas de trabalho. 

Quais são e qual o objetivo de cada uma?

MCC São várias câmaras, primeiramente fo-

ram criadas, como já citei anteriormente, as 

Câmaras Técnicas de Frango, Suíno, Leite e 

Peixe. Ainda temos as Câmaras Técnicas de 

Meio Ambiente, de Energias, de Infraestrutu-

ra e Logística, que têm atuado há mais tempo. 

Estamos iniciando os trabalhos com a Câma-

ras Técnica de Grãos e também com a Câmara 

Técnica de Pequenos Negócios com três proje-

tos já em desenvolvimento, um de Crédito, um 

de formação de Redes e o Oeste compra Oeste. 

Um forte trabalho, com a realização de vários 

encontros, também está sendo feito na forma-

ção do Sistema de Inovação Regional.

A ideia é reunir em cada uma das Câmaras to-

dos aqueles que estão envolvidos com o tema 

na região. Elas devem integrar de pequenos 

a grandes produtores, entidades e empresas 

de assistência técnica, transporte, fomento, 

indústrias, comércio, prestação de serviços, 

setores de administração estadual e federal, 

administrações municipais, enfim, todos os 

elos de cada cadeia, todos os atores e espe-

cialistas da região ligada a cada eixo ou ati-

vidade. Dessa forma é possível uma leitura e 

identificação de potenciais e gargalos de cada 

setor, envolvendo nos trabalhos aqueles que 

diretamente estão ligados a ele e, de forma le-

gítima, priorizar as ações estratégicas para o 

desenvolvimento de cada área.

RC Além das câmaras técnicas o programa 

também realiza fórum específicos, como es-

ses eventos auxiliam no desenvolvimento?

MCC A Secretaria Executiva e a Coordenação 

têm o trabalho cotidiano de formatar e inte-

grar o que está sendo discutido nas câmaras.  

Anualmente são realizados pelo menos dois 

grandes fóruns, que são instrumentos onde 

todas estas ações são compartilhadas para 

todos os integrantes do POD, permitindo que 

haja melhor e maior conhecimento do contex-

to e abrangência das atuações do programa. 

Outros seminários, encontros e fóruns com 

temas específicos são realizados conforme 

as estratégias de cada tema, sendo que muito 

deles envolve uma ou mais câmaras técnicas 

como no caso dos seminários de sanidade e 

de energia, e outros envolvendo toda a socie-

dade, como no caso do pedágio. Essa é uma 

boa forma de conseguir a sinergia pretendida, 

com maior envolvimento de todos e o conhe-

cimento de projetos de entidades parceiras, 

visualizando a integração de estratégias e a 

possibilidade de melhores resultados.

RC Para você, o quê o Oeste em Desenvolvi-

mento e o Show Rural Coopavel têm em co-

mum? 

MCC Poderia dizer que os dois são represen-

tativos de um grande conceito que é a reunião 

e a integração de todo o potencial, dos instru-

mentos que temos disponíveis para alavancar 

o desenvolvimento da região. Mas, é mais que 

isso, os dois estão mais do que interligados, 

são resultados da experiência e da visão de lí-

deres da região que acreditam no poder da or-

ganização, que entendem a riqueza, a pujança 

e o valor do seu território, o Oeste do Paraná. 

É isso, o Show Rural Coopavel, tradicional, 

de sucesso incontestável, e o Programa Oeste 

em Desenvolvimento, ainda incipiente, mas já 

despertando o interesse de outras regiões, são 

demonstrações daquilo que faz a diferença em 

nossa região.

RC Dê que forma eles auxiliam no desenvolvimento da economia da ci-

dade e do campo?

MCC Eles exaltam o valor do Agronegócio, o valor de um setor pro-

dutivo fundamental e essencial não só ao desenvolvimento de nossa 

região, mas de todo um país. Promovem a compreensão que o desen-

volvimento da economia está interligado, da necessidade da inovação 

e da pesquisa. Tanto o Show Rural como o POD possibilitam e provo-

cam a integração, a troca de experiência, a aproximação entre todos os 

envolvidos no setor, isso promove a sinergia e movimento necessários 

para acompanhar a dinâmica de desenvolvimento e competitividade 

mundial.

RC Como foi criada a parceria com o Show Rural Coopavel? Quais as 

expectativas para essa nova parceria?

MCC A parceria aconteceu naturalmente, à medida em que o POD foi 

se alicerçando, principalmente com uma participação cada vez mais 

intensa de nossas Cooperativas, cujo desempenho, aliás, tem sido fun-

damental ao desenvolvimento de nossos municípios.

Nesse caso específico, é necessário reconhecer o grande trabalho de-

senvolvido pelo Presidente Dilvo Grolli em questões estratégicas, onde 

representando as Cooperativas, desempenhou papel fundamental na 

condução de ações do POD.  

Tudo isso levou a uma maior aproximação e ao reconhecimento mútuo 

dos potenciais tanto do Show Rural Coopavel e do POD, e das possibi-

lidades que a integração entre os dois podem levar. Para o Programa 

Oeste em Desenvolvimento é uma possibilidade ímpar para apresentar 

suas ações, de sensibilizar a novas adesões, e de realizar eventos di-

retamente ligados ao desenvolvimento do agronegócio e da região que 

também é o propósito do Show Rural Coopavel. Esperamos que esta 

parceria se efetive, que evolua, e traga bons resultados a todos.

RC Na sua opinião de que maneira o Show Rural Coopavel promove o 

desenvolvimento das cidades e das produções agrícolas?

MCC O Show Rural Coopavel além de ser um grande propagador do de-

senvolvimento do Oeste do Paraná, apresenta inovações tecnológicas 

que contribuem ao desenvolvimento e a garantia de competitividade 

de nossos produtores.

Sua realização estabeleceu um processo que ao longo de todo o ano 

movimenta o setor de comércio e serviços não só de Cascavel como 

também de cidades vizinhas. Durante sua realização, com a atração de 

grande público de várias regiões do país e mesmo de países vizinhos, 

é surpreendente a movimentação no setor hoteleiro e de restaurantes.

O evento acabou por estabelecer parâmetros de exigência que desen-

volveram o setor de serviços ligados a eventos, por exemplo. Entenden-

do toda essa dinâmica que o Show Rural determina à nossa economia, 

reconhece-se a sua importância e contribuição e ao desenvolvimento 

regional.∏
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Bem-vindo
ao amanhã

criado em 1989, o Show Rural coopavel, em 

2017, traz aos produtores rurais as grandes 

novidades, as maiores inovações e as novas 

tecnologias para o Amanhã. “A mudança 

do Amanhã é o resultado da atitude hoje”. 

é com esse conceito que o Show Rural 

coopavel é desenvolvido, com um único 

objetivo, desde a sua criação, de preparar o 

produtor rural para o futuro, o seu amanhã. 

Texto: Claudia Daiane Reinke Hartmann



REVISTA COOPAVEL22 REVISTA COOPAVEL 23

mATéRIA dE cAPA mATéRIA dE cAPA

O trabalho no campo, possui muitos desafios e as atividades do agricul-

tor não são nada fáceis, por vezes, sem pausa, sem descanso, trabalha 

para garantir uma boa produção, o sustento, o alimento não só da sua, 

mas das famílias do mundo inteiro. E aqui entra o papel do Show Rural 

Coopavel, de apresentar para os produtores, possibilidades de melho-

rar a sua vida, da sua família, de aumentar a produtividade e garantir 

uma maior rentabilidade na sua propriedade.

A semana de 6 a 10 de fevereiro de 2017, inspira renovação, boas safras, 

boa produção para toda a cadeia do agronegócio não só brasileiro, mas 

do mundo. Para a 29ª edição do Show Rural Coopavel, a cooperativa, 

trabalha de sol a sol para realizar o melhor evento para os produtores 

rurais. A feira é consolidada no segmento de produção de grãos, apre-

senta todas as alternativas de produção geradas por instituições de 

pesquisas, indústrias, com técnicas para o aumentar a produtividade, 

as altas tecnologias com novas variedades, adução, diversificação, con-

servação do solo, bem como, das inovações de máquinas e equipamen-

tos. 

 Para o diretor presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, a comercialização 

do Show Rural Coopavel em 2016 ficou dentro do esperado, em 2017 de-

verá apresentar um crescimento. 

“No ano passado a comercialização foi de R$ 
1,2 bilhão, há uma expectativa de aumentar 
25%, chegando a R$ 1,5 bilhão. O evento 
proporciona a todos os visitantes, além 
da comercialização, novos conhecimentos 
para o campo, para enfrentarem os 
desafios do mercado e as exigências dos 
consumidores. É importante entender 
com toda a clareza que, durante um 
processo de transformação radical como 
está acontecendo no mundo, a atitude dos 
produtores rurais é continuar a caminhada 
da produtividade. E neste momento os 
investimentos no Agronegócio terão retorno 
à curto prazo e à longo prazo. É o momento 
certo de investimento para construir uma 
ponte entre o hoje e o amanhã e enfrentar 
os desafios da competitividade.

”- dilvo grolli

A preservação ambiental é outra grande preocupação da Coopavel, 

para que o nosso meio ambiente também esteja preparado para o ama-

nhã. Por isso, no Show Rural Coopavel, o visitante encontrará equipes 

responsáveis em fazer toda a coleta seletiva dos materiais recicláveis 

produzidos na montagem, durante o evento e na desmontagem. Em um 

espaço que o público pode acompanhar, os materiais sendo separados 

e dada a destinação adequada. Além da cooperativa, as empresas expo-

sitoras que são especialistas em fontes de energias alternativas, con-

servação, recuperação de nascentes, reflorestamento, reciclagem, vão 

trazer soluções inovadoras para aos produtores rurais. 

o melhor da inovação pecuária

Com uma visão inovadora e buscando completar toda a cadeia produtiva do agronegócio, na edição de 2016, 

o Show Rural Coopavel, pensou em implementar, ampliar e diversificar as atividades rurais, por essa razão 

aumentou o espaço para o setor da pecuária. Dentro do Salão Tecnológico, renomados profissionais vão 

ministrar palestras durante os cinco dias, com temas relacionados ao segmento de criação animal. Além da 

exposição de 13 raças das associações brasileiras dos criadores, o Show Rural Pecuário terá o Shopping Pecuário, 

onde será realizada a venda direta para os pecuaristas, dos touros das melhores cabanas do Brasil.

E não diferente do setor agrícola, o objetivo é de ampliar o conhecimento do pecuarista, para que ele 

possa obter uma produção maior, com leite e carne de qualidade. Trazer para discussão a qualidade da 

pastagem, da alimentação e de outras tecnologias do setor. Uma grande diversidade de raças de gado 

que trouxeram suas amostras, expondo o que existe de melhor na genética de cada animal. 

São mais de 160 expositores do setor pecuário confirmados, além de várias associações de raças do 

Brasil. Já na estrutura física do Show Rural Pecuário foram investidos R$ 5 milhões na construção 

de seis barracões para a exposição do gado de corte e de leite, em uma área de 19.200 m². ∏

A feira conta com os setores de avicultura e de suinocultura 

que estão ganhando cada vez mais espaço, várias 

empresas desses segmentos do agronegócio que estão 

se especializando no ramo e trazendo para o Show Rural 

coopavel as suas novidades para os produtores. 

 

A coopavel continua acreditando no Show Rural coopavel 

e nos seus associados, por esse motivo, ampliou os 

investimentos na feira, 100% das ruas estão asfaltadas, 6.000 

metros de ruas cobertas, o que vai tornar o ambiente mais 

agradável e proporcionar aos visitantes um melhor ambiente 

para o aprendizado. Para facilitar a logística dos visitantes, o 

evento, oferece áreas de lanche e restaurante próprio. Além 

disso, a entrada e o estacionamento são gratuitos. outra 

novidade para a edição de 2017 é o Expresso Show Rural que 

contará com três “carretinhas”, com bancos de madeira e 

capacidade para transportar até 32 pessoas sentadas, por vez. 

os veículos vão circular durante todo o dia e farão 13 paradas 

para embargue e desembarque dos visitantes. 

 

A tecnologia está sempre um passo à frente e o Show Rural 

coopavel, cria para você, produtor, o caminho para inovar, 

crescer, produzir mais e aumentar a rentabilidade, pois somos 

mais que uma feira agropecuária, somos uma feira para o seu 

conhecimento, que mostra a resposta para suas dúvidas e 

apresenta novos resultados. 

Bem-vindo ao amanhã.
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Investimento em soluções naturais e nutricionais 
favorece rentabilidade de granjas e rebanhos

Produtores apostam em estratégias para superar alta nos custos 
de produção e manter posição no mercado.

Produtos inovadores e sustentáveis 
para a agricultura do Amanhã

A alta dos custos de produção desafia o agronegócio brasileiro na busca 

por alternativas que tornem as propriedades rentáveis. Na última sa-

fra, o milho, que é considerado um dos principais insumos para a pro-

dução de ração, chegou a R$ 60 a saca no mercado nacional. Com isso, 

muitos produtores adotaram como estratégia o incremento da dieta 

dos animais com o uso de soluções naturais, que além contribuir para 

a qualidade da alimentação das granjas e rebanhos, também favorece 

o ganho de peso e a conversão alimentar dos animais. Com a inclusão 

dessas alternativas, os animais têm maiores condições de desenvolvi-

mento por conta dos nutrientes como minerais orgânicos, vitaminas e 

leveduras, que passam a ser adicionados à ração. 

“Dependendo da espécie, há soluções que 
podem ser aplicadas desde os primeiros 
meses de vida do animal. Considerando 
que o resultado da granja está relacionado 
à eficiência de transformar ração em 
carne, é importante que o produtor avalie 
a necessidade de utilizar ferramentas que 
auxiliem no ganho de desenvoltura no 
manejo. No caso do desenvolvimento do 
suíno, na fase conhecida como creche, é 
fundamental o cuidado com a alimentação 
para manter a qualidade do produto final

”- explica o gerente de Vendas da Alltech, Willian Braun. 

 Orientação

Os produtores de gado leiteiro também sofreram no primeiro semestre 

de 2016 com os altos custos e a queda no preço do produto final. A fim 

de apresentar soluções para reverter esse cenário com o máximo apro-

veitamento do rebanho, sem reduzir a nutrição, a Alltech promove em 

Cascavel (PR), durante o Show Rural da Coopavel, uma palestra sobre 

o assunto. O debate será conduzido pelo médico veterinário, professor 

da Universidade Federal de Lavras e produtor de leite, Marcos Neves.

“Queremos aproveitar a dimensão do Show 
Rural, que é um dos maiores eventos do 
agronegócio brasileiro, e onde conseguimos 
contatos com produtores de todas as 
espécies e de várias regiões do Brasil, 
para apresentar tecnologias inovadoras e 
estabelecer um diálogo aproximado com 
toda a cadeia produtiva. As palestras 
técnicas são a oportunidade para mostrar 
o benefício de utilizar um produto de 
alta tecnologia e que pode atender tanto 
o produtor pequeno quanto o grande

”- destaca Braun. 

Sobre a Alltech

Fundada em 1980 pelo empresário e cientista irlandês, Dr. Pearse 

Lyons, as soluções da Alltech melhoram a saúde e o desempenho de ani-

mais e plantas, por meio da nutrição natural e da inovação científica, 

utilizando leveduras, nutrigenômica e algas. Com aproximadamente 

100 unidades industriais em todo mundo, a Alltech é líder na produ-

ção de leveduras e minerais orgânicos, tendo como referência a planta 

de produção de algas no Kentucky (EUA), modelo existente em apenas 

mais um lugar no mundo. A empresa segue os princípios da ACE (Ani-

mal, Consumer and the Environment) e busca desenvolver soluções se-

guras para os animais, consumidores e meio ambiente e, para alcançar 

esse objetivo, conta com uma equipe de mais de 5000 colaboradores.

 Alltech é a única empresa de capital fechado entre as cinco maiores 

empresas de saúde animal no mundo, o que confere vantagem compe-

titiva permitindo a empresa se adaptar rapidamente às necessidades 

emergentes dos clientes e manter o foco na inovação. A sede mundial 

está localizada em Lexington, Kentucky (EUA), sendo que o Brasil é o 

segundo maior volume de produção mundial do grupo. A Alltech do 

Brasil é formada por uma unidade fabril em São Pedro do Ivaí (PR) e 

por um centro administrativo e planta industrial em Araucária (PR) e 

uma unidade em Indaiatuba (SP). Mais informações: http://pt.alltech.

com. ∏

 Informações para a imprensa

Centro de Comunicação 

Giórgia Gschwendtner|Bruna Robassa 

atendimento@centrodecomunicacao.com.br 

Tel.: (41) 3018.8062 | 9972.1904

A Arysta LifeScience traz muitas novidades 

para o Show Rural Coopavel 2017, em perfei-

to alinhamento com a proposta do evento, 

de olhar para o futuro e visualizar a produ-

ção de alimentos respaldada pela tecnologia 

em todos os segmentos da cadeia produtiva. 

Destaque às soluções da empresa para o au-

mento da produtividade na agricultura, com 

a adoção de eficientes práticas culturais. Este 

posicionamento estratégico levou a Arysta a 

desenvolver, há mais de cinco anos, o progra-

ma Pronutiva, com produtos de proteção de 

cultivos e Biossoluções que, em associação, 

definem o conceito de Saúde Vegetal, atuando 

com eficiência em todas as etapas do ciclo de 

plantio.

 Entre os produtos da linha Pronutiva, des-

tacam-se o herbicida SELECT ONE PACK, 

formulação exclusiva de alta tecnologia, e o 

fisioativador Biozyme, que acrescenta produ-

tividade às culturas.

 A Arysta LifeScience tem muita disposição 

para crescer e oferecer soluções inovadoras 

em produtos e serviços para os produtores ru-

rais. Assim, foca sua trajetória em uma estra-

tégia global de crescimento e diferenciação. A 

prioridade da empresa é focar nas atividades 

de elevado potencial e nos segmentos onde 

comprovadamente faz a diferença. Para dire-

cionar esse trabalho, os pilares de atuação da 

Arysta são:

 + Estabelecimento de cultivos: Produtos 

de tratamento de sementes que 

conferem proteção contra doenças 

e estimulam o desenvolvimento das 

plantas – os fungicidas Vitavax e 

Rancona T e o fisioativador Biozyme.

 + Estresse das plantas e estimulação: 

foco na redução do estresse das plantas 

para aumentar a produtividade – os 

fisioativadores Foltron e K-Fol.

 + Manejo de ervas daninhas resistentes: 

devido ao aumento da resistência das 

plantas daninhas contra herbicidas 

amplamente utilizados – os herbicidas 

Select One Pack e Panther

 + Nichos de proteção de especialidades: foco 

em pragas de importância econômica – os 

inseticidas Atabron, Dimilin e Applaud.

 + Manejo de resíduos de culturas: para 

atender ao consumidor, que cada vez 

mais, prefere alimentos com baixo 

nível de resíduos – o biológico Noctovi 

e outros da linha de Biossoluções.

 + Foco em soluções locais: para atender 

às necessidades específicas dos 

agricultores e distribuidores-chave 

– os inseticidas Orthene e Cigaral.

 

Com esse posicionamento, a Arysta LifeScien-

ce fortalece sua atuação no mercado de defen-

sivos agrícolas. 

“Nosso papel é ajudar os 
agricultores a aumentar 
sua produtividade, 
sendo mais eficientes e 
obtendo melhor retorno do 
investimento nas áreas em 
que somos especialistas 
e fazemos a diferença

”-explica Fabio Torretta, cEo latam.

 “A Arysta é uma 
empresa parceira, que 
conhece o negócio e está 
comprometida com 
a busca de soluções 
inovadoras e confiáveis. 
É o caso das Biossoluções, 
que envolvem o uso de 
produtos sustentáveis, 
que respeitam o meio 
ambiente e proporcionam 
alta produtividade

”- ressalta Ricardo dias, gerente de 

marketing da Região Sul.

 Mais informações: www.arysta.com.br ∏
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Maior parceiro do agronegócio brasileiro, BB 
está presente no Show Rural Coopavel 2017

BASF leva ao Show Rural Coopavel soluções 
inovadoras para o manejo da soja 

O Banco do Brasil, maior parceiro do agrone-

gócio brasileiro, está presente em mais uma 

edição da feira Show Rural Coopavel. Neste 

ano - o evento que ocorre de 6 a 10 de fevereiro 

de 2017, com estimativa de público de 235 mil 

pessoas, sendo 520 expositores - estará pre-

sente em estande em terreno de 330 m² com 

área para palestras e negócios.

Na edição de 2016 da Coopavel, foram contra-

tados R$ 131,7 milhões em negócios a partir 

da feira. Em Cascavel (PR), na Safra 2015/2016 

foram contratados um total de R$ 281 milhões 

entre operações de investimento, custeio, 

comercialização e outras linhas de financia-

mento ao agronegócio.

BB no agronegócio

Atuando desde o pequeno produtor às grandes 

empresas agroindustriais, o Banco do Brasil 

financia o custeio da produção e a comerciali-

zação de produtos agropecuários, estimula os 

investimentos rurais como armazenamento, 

beneficiamento, industrialização de produ-

tos agrícolas e modernização de máquinas e 

implementos, além da adequação de proprie-

dades rurais à legislação ambiental. Assim, o 

BB apoia o agronegócio brasileiro em todas as 

etapas da cadeia produtiva.

O Banco mantém-se historicamente como o 

principal agente financeiro do agronegócio no 

país, contribuindo de forma expressiva para 

o atendimento da demanda de crédito do seg-

mento. Conforme dados do Banco Central do 

Brasil, o BB detém 60,9% de participação nos 

financiamentos destinados ao setor, com po-

sição em setembro/16. ∏

 + Ativum™EC é recomendado para 

o controle de ferrugem-asiática 

e outras importantes doenças da 

soja além de auxiliar no manejo 

de resistência de fungos

 + Standak® Top protege as sementes e 

plântulas das principais pragas e doenças

Cascavel, 03 de fevereiro de 2017 – Começa na 

próxima segunda-feira em Cascavel (PR) o 

Show Rural Coopavel, um dos principais even-

tos agropecuários do país. Durante 5 dias, os 

visitantes terão a oportunidade de conhecer 

as tendências de manejo e tecnologias para 

2017. 

A BASF estará presente no Show Rural Coo-

pavel e apresentará suas principais soluções 

voltadas ao manejo fitossanitário da soja. Os 

destaques da empresa no evento serão os pro-

dutos Ativum™EC e Standak® Top. 

O Ativum™EC tem alta eficiência no controle 

de importantes doenças no cultivo da soja, 

com ênfase para a ferrugem-asiática. O fun-

gicida também é recomendado para outras 

doenças como mancha-amarela no trigo e fer-

rugem-tropical no milho. “O produto é o pri-

meiro no mercado desse segmento com triplo 

mecanismo de ação, sendo efetivo nas diferen-

tes fases da cultura. O novo fungicida foliar 

também contribui para o manejo de resistên-

cia aos fungos”, destaca Eduardo Eugênio, ge-

rente de Marketing de Território da BASF. 

Já para a proteção das sementes e plântulas, 

fase decisiva no que se refere ao estabeleci-

mento da cultura, a empresa oferece o Stan-

dak® Top. Visando o controle de pragas e 

doenças, o produto é o único com função inse-

ticida e fungicida e permite a máxima expres-

são do potencial genético das sementes.

O portfólio da BASF também é composto pelo 

fungicida Orkestra™SC. A solução apresenta 

alto desempenho de controle da ferrugem-

-asiática e o seu uso é recomendado desde a 

primeira aplicação, inclusive para o manejo 

preventivo. Também é efetivo contra impor-

tantes doenças como mancha-alvo, antracno-

se, mancha-parda e oídio, doenças que podem 

provocar danos que geram perdas de até 10 

sacas de soja por hectare.  

Durante o Show Rural Coopavel os visitantes 

terão a oportunidade de acompanhar pales-

tras com pesquisadores do setor e conhecer as 

instituições financeiras que oferecem linhas 

de crédito com condições especiais para quem 

quiser investir na safra de grãos. 

Sobre o Show Rural Coopavel 

Onde: Coopavel – Cascavel-PR Endereço: 

BR 277 – km 577 

Data: 06 a 10 de fevereiro 

Horário: 08h – 18h 

Site: http://www.showrural.com.br

Prezado jornalista, favor contatar a BASF, por 

meio de sua área da Comunicação Corporati-

va, em caso de informações sobre os produtos 

e sua correta aplicação. Uso exclusivamente 

agrícola. Aplique somente as doses recomen-

dadas. Descarte corretamente as embalagens 

e restos de produtos. Incluir outros métodos 

de controle do programa do Manejo Inte-

grado de Pragas (MIP) quando disponíveis e 

apropriados. Os produtos Ativum™EC, Or-

kestra™SC e Standak® Top estão devidamen-

te registrados no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento sob os números: 

05916, 08813 e 01209.

Sobre a Divisão de Proteção de Cultivos da 

BASF

Com vendas de mais de €5.8 bilhões em 2015, 

a Divisão de Proteção de Cultivos da BASF 

oferece soluções inovadoras em proteção de 

cultivos, tratamento de sementes e contro-

le biológico, bem como inovações no geren-

ciamento de nutrientes e saúde da planta. 

Seu portfólio inclui também produtos para 

gramado e plantas ornamentais, controle de 

pragas e saúde pública. A Divisão de Proteção 

de Cultivos da BASF é uma líder inovadora e 

aliada dos agricultores na proteção e melho-

ria de produtividade das culturas, o que lhes 

permite produzir alimento de alta qualidade 

de forma mais eficiente. Ao oferecer novas 

tecnologias e conhecimento, a Divisão de Pro-

teção de Cultivos da BASF apoia os produto-

res a construírem uma vida melhor para si 

mesmos, suas famílias e comunidades. Mais 

informações podem ser obtidas no site www.

agro.basf.com ou por meio de nossos canais de 

mídias sociais.

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para 

um futuro sustentável. Nós combinamos o su-

cesso econômico com a proteção ambiental 

e responsabilidade social. Os 112 mil colabo-

radores do Grupo BASF trabalham para con-

tribuir para o sucesso de nossos clientes em 

quase todos os setores e quase todos os paí-

ses do mundo. Nosso portfólio é organizado 

em 5 segmentos: Químicos, Produtos de Per-

formance, Materiais e Soluções Funcionais, 

Soluções para Agricultura e Petróleo e Gás. A 

BASF gerou vendas de mais de € 70 bilhões em 

2015. As ações da BASF são comercializadas 

no mercado de ações de Frankfurt (BAS), Lon-

dres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informa-

ções, acesse: www.basf.com.br. ∏

Informações para a imprensa 

Manoela Machado – (11) 3147- 7240 

Maria Braga – (11) 3147-7430 

basfagro@maquinacohnwolfe.com 

/ www.maquinacohnwolfe.com/ 

Carteira de Crédito do Agronegócio por Destinação

Saldos Var. % s/

R$ milhões Set/15 Part. % Jun/16 Part % Set/16 Part % Set/15 Jun/16

Carteira de Crédito Classificada 170.919 99,5 183.553 99,5 178.848 99,6 4,6 (2,6)

Investimento 78.695 45,8 82.168 44,5 82.574 46,0 4,9 0,5

Custeio 48.626 28,3 60.492 32,8 57.224 31,9 17,7 (5,4)

Agroindustrial 37.118 21,6 31.877 17,3 30.522 17,0 (17,8) (4,3)

Comercialização 4.631 2,7 8.093 4,4 7.811 4,3 68,7 (3,5)

Demais 1.850 1,1 924 0,5 718 0,4 (61,2) (22,3)

cédula de Produto Rural e garantias 929 0,5 923 0,5 738 0,4 (20,6) (20,0)

carteira de crédito Ampliada 171,848 100,0 184,476 100,0 179.586 100,0 4,5 (2,7)

(Fonte: Relatório de Análise de Desempenho BB - 3T16).
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Tecnologia, monitoramento e serviços 
serão os ingredientes da Bayer na 
Show Rural Coopavel 2017

Programa de Pontos, AgroBayer, sementes de soja e Patrulha Percevejo 

são as dicas deste ano para um manejo mais assertivo no campo

Com foco nas necessidades dos produtores rurais a Bayer chega à 29ª 

edição do Show Rural Coopavel, que acontece entre os dias 6 e 10 de 

fevereiro, em Cascavel (PR), com suas soluções inovadoras para o ma-

nejo das lavouras brasileiras. Os destaques desta edição serão as novi-

dades do Programa de Pontos, o serviço de monitoramento de pragas, 

as variedades de sementes de soja e o novo site Agro Bayer, que traz as 

soluções de forma integrada para o agricultor. 

Para vencer os desafios da agricultura moderna, os agricultores preci-

sam ter acesso ao máximo de tecnologias e informações possíveis que 

os ajudem a lidar com as questões climáticas, controlar as pragas e, as-

sim, tomar as melhores decisões de manejo. 

“Acreditamos em uma solução integrada 
para o campo, por isso, além de produtos, 
ofereceremos serviços e acesso fácil e 
rápido às informações necessárias para 
um trabalho seguro e eficiente no campo

”- diz Everton Queiroz, gerente comercial da Bayer.

Com esta premissa, a Bayer lançou o site AgroBayer, um novo portal 

da divisão Crop Science, com ambiente virtual dinâmico e intuitivo, 

que reúne todas as informações mais importantes para o produtor ru-

ral, como notícias, serviços, vídeos, bulas, informações técnicas sobre 

diversas culturas e portfólio. Por meio deste canal, o produtor, pode 

acessar os aplicativos Bayer (como o WeedScout, que reconhece auto-

maticamente plantas daninhas) e na aba de culturas é possível verifi-

car a escala fenológica, que possibilita o acompanhamento da evolução 

dos ciclos da cultura, como germinação, emergência, desenvolvimento 

vegetativo, florescimento, frutificação, formação das sementes e ma-

turação.

“Estamos explorando o mundo 
digital para estarmos cada vez mais 
próximos do produtor e apoiar 
a sua tomada de decisão.

”
 

- ressalta Queiroz. 

Com mais de 70 mil produtores inscritos em pouco mais de um ano, 

o Programa de Pontos da Bayer, oferece uma gama de serviços para 

facilitar o trabalho no campo, entre eles estão o silo bolsa, os agroes-

pecialistas, as visitas técnicas e o monitoramento das populações de 

percevejos na soja, também conhecido como Patrulha Percevejo. O 

programa de Pontos é parte da Rede AgroServices, plataforma digital 

de relacionamento que reúne produtores, cooperativas, prestadores de 

serviço, pesquisadores e distribuidores para debater o desenvolvimen-

to da agricultura brasileira, compartilhando visões, somando conheci-

mentos e multiplicando possibilidades de negócios.

De acordo com Queiroz, o monitoramento é a essência do manejo in-

tegrado de pragas na lavoura, pois pode aumentar a eficiência no con-

trole dos insetos e também pode proporcionar redução do custo de 

produção.

“Hoje o percevejo marrom é uma das pragas 
mais agressivas da cultura da soja no 
Brasil, provocando o enrugamento ou 
chochamento dos grãos, retenção foliar ou 
‘soja louca’ e o favorecimento da ação de 
doenças sobre os grãos e as sementes, que 
provocam danos antes e após a colheita, 
afetando diretamente a produtividade

”- afirma Queiroz.

Com o Patrulha Percevejo as lavouras serão visitadas e monitoradas 

semanalmente. Se o técnico identificar um alto índice de infestação, o 

produtor é orientado a tomar as decisões mais adequadas para o ma-

nejo. Para fortalecer ainda mais o trabalho no campo, em 2017 a Bayer 

colhe os frutos do lançamento das sementes de soja Credenz™, com 20 

variedades, 11 delas com tecnologia LibertyLink®, que permite o uso 

do herbicida pós-emergente Liberty®. Os produtores que visitarem o 

espaço da empresa na Show Rural Coopavel poderão conhecer de perto 

esta novidade. 

Os agrônomos da empresa estarão no estande do evento para receber 

agricultores, pesquisadores, estudantes e demais interessados em ti-

rar dúvidas, receber orientações e consultorias. 

“Somado à extensa programação da 
empresa na feira, realizaremos em nosso 
espaço palestras sobre proteção de cultivos, 
uso de sementes de alta qualidade e outros 
assuntos relacionados ao manejo

”- reforça André Angonese, consultor de desenvolvimento de 

mercado da Bayer.

 Bayer: Science For A Better Life (Ciência para uma Vida Melhor)

A Bayer é uma empresa global focada em Ciências da Vida nas áreas de 

cuidados com a saúde humana, animal e agricultura. Seus produtos e 

serviços são desenvolvidos para beneficiar as pessoas e melhorar sua 

qualidade de vida. Além disso, a companhia objetiva criar valor por 

meio da inovação. A Bayer é comprometida com os princípios do desen-

volvimento sustentável e com suas responsabilidades sociais e éticas 

como uma empresa cidadã. Em 2015, o grupo empregou cerca de 117 mil 

pessoas e obteve vendas de € 46.3 bilhões. Os investimentos totaliza-

ram € 2.6 bilhões e as despesas com Pesquisa & Desenvolvimento so-

maram € 4.3 bilhões. Esses números incluem os negócios de polímeros 

de alta tecnologia, que foram lançados no mercado de ações como com-

panhia independente nomeada Covestro, em 06 de outubro de 2015.

Para mais informações sobre a divisão Crop Science, acesse nosso 

site: www.bayer.com.br e os nossos canais nas redes sociais: Facebook 

(www.facebook.com/BayerCropScience.BR); Twitter (@Bayer4Crops-

BR); YouTube (www.youtube.com/BayerCropScienceBR). ∏

Informações à imprensa

S2Publicom – Assessoria de Imprensa 

Carlos Nascimento Jr. – carlos.nascimento@s2publicom.com.br 

Telefone: (11) 3027- 0210 / 98459-5253

Rogério Sousa – rogerio.sousa@s2publicom.com.br Telefone: (11) 

3531-4961 / 99995-8329

Isadora Mota – isadora.mota@s2publicom.com.br Telefone: (11) 

3027-0265 / 99624-8253

Joelma Amaral – joelma.amaral@s2publicom.com.br Telefone: (11) 

3531-4957 / 98335-0082

Patricia Mitsumoto – patricia.mitsumoto@s2publicom.com.br 

Telefone: (11) 30270277

Bayer – Comunicação Brasil 

Renata Rossini – renata.rossini@bayer.com  Telefone: (11) 5694-

7431 / 98360-3538

Paulo Pereira – paulo.pereira@bayer.com Telefone (11) 5694-5947/ 

98338-7313

Declarações antecipadas quanto ao futuro 

Este press release pode conter declarações quanto ao futuro baseadas em 

suposições e previsões atuais feitas pela administração do Grupo Bayer 

ou suas divisões de negócios. Diversos riscos conhecidos e desconhecidos, 

incertezas e outros fatores podem causar diferenças relevantes entre 

os reais resultados futuros, situação financeira, desenvolvimento ou 

desempenho da Empresa e as estimativas aqui fornecidas. Tais fatores 

incluem aqueles discutidos nos relatórios públicos da Bayer disponibilizados 

em seu website www.bayer.com. A Empresa não assume responsabilidade 

alguma pela atualização de tais declarações antecipadas quanto ao 

futuro nem sua adaptação a eventos ou desenvolvimentos futuros.
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A Big Dutchman Brasil participa do 
grande evento do agronegócio

A Big Dutchman Brasil é a maior fabricante de equipamentos para 

avicultura e suinocultura do mundo através de mais de 112 unidades 

fabris e unidades comerciais ao redor do mundo, com sede no Brasil 

na cidade de ARARAQUARA – SP, participa novamente do Show Ru-

ral Coopavel 2017. 

A multinacional alemã apresentará seus principais produtos vol-

tados a facilidade de manejo de criação de aves e suínos, entre eles 

o sistema de alojamento em grupos de Gestação Coletiva Callmatic 

para matrizes de suínos com a preocupação em bem estar animal; 

alimentação líquida de suínos em todas as fases de produção; cochos 

para creche, terminação e wean to finish com diferencial de regu-

lagem, manejo e durabilidade; ninhos de matrizes leves e pesadas, 

eggtrax equipamento para a coleta de ovos com sistema de esteira ex-

terna; uma linha completa de pratos e bebedouros de frango de corte; 

equipamentos para as fases de postura comercial; climatização para 

todos os tipos de animais (frango, matrizes, gaiolas de poedeiras, suí-

nos em todas suas fases, e até adaptações para outros tipos de ani-

mais em produção de alta escala e/ou confinamentos – sob consulta 

conforme necessidades específicas). 

Nenhuma empresa no mercado brasileiro possui uma gama tão com-

pleta de soluções para sua necessidade de produção específica, sem 

parcerias ou adaptações, nós somos o próprio fabricante e detentores 

da tecnologia/AT e know how necessário para sua satisfação, aloja-

mento e principalmente pós vendas de produtos instalados, com re-

sultados planejados e sempre com soluções definitivas. 

Quando pensar em automação de seu alojamento de qualquer animal 

em produção de alta, média ou pequena escala, lembre-se: fale com 

nosso representante regional, ele poderá lhe auxiliar com soluções 

técnicas para comedouros, bebedouros, climatização, controle, soft-

ware, manejo e resultados.  Nós somos a solução completa de produ-

tos e soluções para o benefício de seu resultado final. Não deixe de nos 

procurar no show rural COOPAVEL 2017 antes de fechar seu negócio. 

Aguardamos sua visita em nosso estande – na área de Avicultura, lo-

tes 07 e 08 durante o show que ocorrerá de 06 a 10 de Fevereiro de 

2017. ∏

Caixa disponibiliza R$ 6 bilhões para 
linha de custeio antecipado no crédito 
rural no Show Rural Coopavel 

Produtores já podem apresentar nas agências da CAIXA 
suas propostas de custeio da Safra Verão 2017/2018.

A Caixa Econômica Federal disponibiliza aos produtores rurais R$ 6 

bilhões para a linha de Custeio Antecipado, que possibilita o acesso 

a recursos para custear as lavouras até 270 dias antes do início do 

plantio da Safra Verão 2017/2018. A linha está disponível para as prin-

cipais culturas, como soja, milho, arroz, trigo, feijão e sorgo, e conta 

com análise técnica automática para propostas de até R$ 500 mil.

Segundo o vice-presidente de Produtos de Varejo da CAIXA, Fábio 

Lenza, ao antecipar os recursos da próxima safra, o produtor pode 

negociar ainda no primeiro semestre de 2017 a aquisição de insumos 

para o plantio. “O Custeio Antecipado proporciona as condições ne-

cessárias para que os recursos financeiros do Crédito Rural cheguem 

ao produtor rural de forma rápida, simples e no melhor momento, 

para que possa se programar e reduzir custos”, comenta.

As alterações nas regras de limite por produtor, divulgadas pelo Con-

selho Monetário Nacional (CMN) para este ano safra, proporcionam 

um maior acesso a recursos pelo produtor, que pode contratar até R$ 

3 milhões no Custeio Antecipado, deduzido deste limite o valor con-

tratado entre julho e dezembro de 2016.

A CAIXA conta ainda com a linha de crédito Custeio Pronamp. Esta 

modalidade de custeio antecipado possui condições diferenciadas 

para os médios produtores que apresentam renda bruta anual de até 

R$1,76 milhão, com taxas de juros de 8,5% ao ano e limite de até R$1,5 

milhão, e promove o desenvolvimento das atividades desse segmen-

to, proporcionando o aumento da renda e da geração de empregos no 

campo.

Crédito Rural na CAIXA:

A carteira de Crédito Rural da CAIXA ultrapassou o montante de R$ 7 

bilhões de saldo em operações ativas. Para o ano-safra 2016/2017, que 

se encerra em junho de 2017, a CAIXA deve superar o volume de R$ 10 

bilhões em contratações nas linhas de crédito destinadas a custeio, 

investimento, industrialização e comercialização para produtores 

rurais, agroindústrias e cooperativas.

O crédito rural está disponível em mais de 1.700 agências da CAIXA 

em todo o Brasil. Além disso, a empresa leva às principais feiras e 

eventos do setor o Caminhão do Agronegócio, agência volante na qual 

o produtor pode, inclusive, ter acesso ao crédito rural e a diversas in-

formações e produtos.

Para auxiliar na elaboração dos projetos agrícolas ou pecuários, a 

CAIXA possui ainda convênio com uma ampla rede de empresas de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) em todas as regiões do 

país. ∏

10/01/2017

Assessoria de Imprensa da CAIXA

Regional Oeste do Paraná (PR) (45) 3321-1753
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BRDE assina contratos e reforça 
parcerias no Show Rural Coopavel

O Show Rural Coopavel 2017 dará a largada 

às participações anuais do Banco Regional 

de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). 

O Banco estará novamente presente no Show 

Rural deste ano com estande próprio e equi-

pe técnica para atendimento de parceiros, 

clientes e futuros clientes. 

Durante a feira, também serão assinados 

contratos com empresas e produtores rurais 

em valores que passam de R$ 50 milhões. São 

financiamentos a diversos setores, entre eles 

engenharia, alimentação, máquinas agríco-

las, serviços, armazenagem e cooperativista. 

“O Show Rural é a grande 
vitrine do BRDE logo 
no início do ano, uma 
oportunidade para reforçar 
parcerias e apresentar 
as linhas de créditos que 
estarão disponíveis ao 
agronegócio e empresas 
de todos os portes

”- avalia a gerente de Planejamento e novos 

negócios da Agência Paraná, Tatiana 

Henn.

Em 2016, o BRDE liberou no Paraná R$ 1,1 

bilhão em financiamentos. O banco finan-

cia os segmentos agropecuário - produção 

de grãos e carnes, armazenagem, irrigação, 

florestal -, da indústria, comércio e serviços, 

infraestrutura e logística, geração de energia 

e eficiência energética, inovação, pesquisa e 

desenvolvimento e o setor público municipal. 

O BRDE foi o principal operador da linha 

BNDES Automático no país em 2016, com R$ 

525,2 milhões em financiamentos. Em repas-

ses dos programas agrícolas do governo fe-

deral, o BRDE aprovou R$ 988,1 milhões na 

Região Sul, ficando atrás somente do Banco 

do Brasil. 

Pelo ranking do BNDES, o Banco chegou tam-

bém à primeira posição no total de operações 

indiretas dos credenciados no Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul , com R$ 1,9 bi-

lhão contratados, superando o Bradesco, que 

teve R$ 1,8 bilhão. ∏

Case IH no Show Rural Coopavel

Segundo Roberto Biasotto, gerente de Marke-

ting de Produto da Case IH, algumas novida-

des no portfólio são:

Nova Plantadeira Easy Riser 3200

Melhor plantabilidade;

 + Menor danos às sementes 

(Dosador Precision Planting)

 + Menor coeficiente de variação:

 + - 25% melhor (5,4 pp)

 + - 0,8 sacos a mais por hectare. 

Melhor performance:

 + Adaptabilidade às mais diversas 

condições de plantio (sulcadores 

pivotados e pantográficos)

 + O maior desencontro entre as 

linhas do mercado: 400 mm

 + Melhor corte de palha: discos de 20” com 

garfo duplo 

Maior Autonomia

 + Maior capacidade de adubo: 

250kg / linha (+25%)

 + Maior capacidade de sementes: 1090 kg 

(+30%) 

Maior Disponibilidade

 + Menos pontos de lubrificação: Apenas 2 

pontos de lubrificação na máquina toda

 + Mais rápida para iniciar a operação:  até 3 

horas a menos por semana que o principal 

concorrente 

Nova linha de tratores homologados Procon-

ve - MAR 1

Farmall A: 

Mais Produtividade:

 + Motor com alta reserva de torque (até +41%) 

 + Maior número de marchas (até 

50% mais velocidades)

 + Maior fluxo hidráulico (até 

+93% mais vazão)

 + Capacidade levante de 3 pontos: (+58%)

 + Válvula planter para uso com semeadoras 

que demandam fluxo contínuo.

 + Cabine extremamente confortável

 + Comandos de fácil uso e 

controles ergonômicos

 + Reversor Power-shuttle hidráulico 

Maior Autonomia

 + Tanque de combustível com 

220 litros: até 52% maior 

Puma: 

Menor Custo Operacional

 + Redução em consumo com APM modo 

campo 

Maior Disponibilidade

 + Melhorias em 06 itens relacionados 

à confiabilidade (eixo dianteiro: 

diferencial, cubos, carcaça)

 + Eixo classe 4 de série em todos os modelos 

Mais Produtividade

 + Power boost: aumento de 35cv 

em condições extremas

 + Cabine com suspensão independente

 + Alavanca multifuncional com 85% 

dos comandos na mão do operador 

e controles ergonômicos

 + Tecla fim de linha para agilidade 

e facilidade operacional

 + Pré-disposição para piloto automático 

AFS de série 

Magnum: 

Menor Custo Operacional

 + Menos 5% em consumo de 

combustível vs Tier 0

 + Menos 9% em consumo com APM modo 

campo 

Maior Disponibilidade

 + Melhorias em 35 itens 

relacionados à confiabilidade

 + Eixo classe 5 de série em todos os modelos

 + Transmissão HD (260, 290 e 315) (STD340)

 + Radiador com maior capacidade 

Mais Produtividade

 + Power boost: aumento de 35cv 

em condições extremas

 + Suspensão eixo dianteiro: +5% 

de rendimento em ha/h

 + Cabine com suspensão independente

 + Alavanca multifuncional com 85% 

dos comandos na mão do operador 

e controles ergonômicos

 + Tecla fim de linha para agilidade e 

facilidade operacional 

Axial Flow Série 230 – Modelo 2017

 + Motor FPT: Cursor 10 com 426 cv (+ 39cv)

 + Motor MAR I 

 + Chassi: Largo e Reforçado

 + Tanque de Grãos: 12.330 litros (+ 11%)

 + Maior Área de Limpeza: 6,5 m2 (+ 20%)

Sobre a Case IH

A Case IH coloca a tecnologia ao alcance do 

homem do campo, oferecendo um sistema 

completo de produtos e serviços capazes de 

preparar o produtor rural para os desafios 

do seu dia a dia. Entre as soluções oferecidas 

pela marca, estão as colheitadeiras de grãos 

Axial-Flow, colhedoras de cana e café, além 

de tratores de todas as potências, pulveriza-

dores autopropelidos e plantadeiras. Produ-

tos que fazem da marca a melhor opção do 

plantio à colheita. A Case IH é uma marca da 

CNH industrial. Mais informações podem ser 

encontradas no site caseih.com.br. ∏
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Coodetec: alta produtividade e um carro 0km 

Empresa participa do Show Rural Coopavel com os melhores produtos e realiza 
sorteio de uma picape Fiat Toro da campanha Silagem Premiada.

A Coodetec, empresa do grupo Dow AgroSciences, participa mais uma 

vez do Show Rural e apresenta ao produtor sementes especiais, que 

irão alavancar a produtividade das lavouras de toda a região. Na feira, 

a empresa expõe os híbridos de milho com a tecnologia Powercore™ e 

cultivares de soja que são apostas certas de quem busca rentabilidade. 

Além disso, haverá sorteio de um veículo 0km da campanha Silagem 

Premiada.

No estande da empresa, que fica na avenida principal do evento, pró-

ximo ao mirante, o visitante conhecerá o melhor produto para cada 

lavoura e também terá a oportunidade de tirar dúvidas com a equipe 

técnica Coodetec. 

“Trabalhamos para que os melhores 
resultados sejam alcançados. Temos acesso 
às melhores tecnologias do mercado e a 
tradição no desenvolvimento de sementes. 
Isso garante um portfólio completo, 
do jeito que o produtor precisa

”- destaca marcelo Bohnen, gerente de marketing da coodetec.

A tecnologia Powercore™ aliada ao germoplasma Coodetec trazem 

benefícios ao agricultor que investe na cultura de milho. Os híbridos 

CD possuem alta produtividade, resistência ao ataque das principais 

lagartas da cultura e tolerância aos herbicidas glifosato e glufosinato 

de amônio. 

Sorteio Silagem Premiada

Um dos híbridos apresentados no Show Rural, CD 384PW, possui in-

dicação especial para a produção de silagem, e durante 2016 gerou 

cupons para concorrer a uma picape Fiat Toro. No último dia da feira 

(10), a partir das 10 horas, a Coodetec realizará o sorteio da campanha 

Silagem Premiada e o veículo será entregue a um dos agricultores que 

compraram o milho CD no ano passado.

A campanha de 2016 terminou em dezembro, mas volta neste ano com 

um novo prêmio.

 “Além de ter a oportunidade de concorrer 
a um novo veículo, o produtor de milho 
estará adquirindo um híbrido de excelente 
qualidade. O CD 384PW apresenta boa 
tolerância a veranicos e rende silagem de 
ótima qualidade. O volume de massa verde 
pode chegar facilmente em 50 toneladas

”-  informa marcelo da costa Rodrigues, gerente comercial da 

coodetec.

A campanha Silagem Premiada 2017 tem início em maio e será estendi-

da a todas as regiões onde há produção de milho para alimentação do 

gado leiteiro e de corte.∏

CASE lança seis modelos de escavadeiras hidráulicas no Show Rural Coopavel 
 
Marca investiu mais de R$ 35 milhões no projeto, que inclui a nacionalização dos produtos.

Nova série de escavadeiras hidráulicas ganha robustez e produtividade 
 
Modelos da Série C consomem em média 14% menos combustível que a versão anterior e 
oferecem maior durabilidade dos implementos como lança, braço e caçamba.

A Case Construction Equipment, uma das marcas líderes mundiais do 

setor de máquinas de construção e infraestrutura, investiu R$ 36,5 mi-

lhões no lançamento e nacionalização de seis modelos de escavadeiras 

hidráulicas. Os equipamentos da nova Série C, que vão de 13 a 37 tonela-

das, estão sendo fabricados na unidade de Contagem (MG), aumentan-

do em mais de 40% a produção local de modelos da marca.

O investimento foi feito na criação da nova linha de montagem de es-

cavadeiras, em projetos de engenharia e em outros processos de nacio-

nalização, como a seleção de fornecedores de componentes, testes de 

validação no campo de prova da marca, em Sarzedo (MG), e em clientes.

“Nossa produção nacional passa a cobrir 
90% do mercado, dando continuidade a 
um trabalho que teve início há pouco mais 
de uma década para tornar a CASE uma 
marca que oferece soluções a todos os 
segmentos dentro da nossa área de atuação. 
Nesse período, já tivemos um crescimento 
superior a 170% em modelos oferecidos no 
Brasil, entre nacionais e importados

”- afirma Roque Reis, vice-presidente da cASE para a América latina.

Reis cita que a nacionalização traz inúmeras vantagens, como acesso 

às principais linhas de financiamento do BNDES, entre elas Finame, 

Finame Agrícola e Pronamp, além do estímulo à indústria brasileira, 

pois ao menos 60% das peças são nacionais. “Os clientes também ficam 

mais protegidos das oscilações cambiais, com maior disponibilidade 

de peças e, portanto, mais agilidade nas reparações”, detalha.

Já eram produzidos em Contagem 12 modelos em cinco linhas de pro-

dutos: a escavadeira hidráulica CX220C, as pás-carregadeiras W20E, 

621D, 721E e 821E; a retroescavadeira 580N; as motoniveladoras 845B, 

865B e 885B; e os tratores de esteiras 1150L, 1650L e 2050M. O restante 

dos 32 modelos ofertados para o mercado nacional era importado. Com 

a entrada dos cinco modelos de escavadeiras, o número total de máqui-

nas nacionais subiu de 12 para 17.

Sobre a nacionalização, Reis explica que o processo é sigiloso, despen-

de investimentos financeiro e de tempo, “mas é imprescindível para 

chegar à configuração ideal para o mercado, levando em conta condi-

ções climáticas, topográficas, variadas aplicações e até de tempo de 

uso do equipamento, que é muito maior no Brasil que em vários outros 

países”. ∏

“A validação desse projeto compreendeu 
testes realizados em clientes, no 
campo de provas e em bancadas de 
componentes. Operadores e empresários, 
que possuem visões distintas do 
produto, avaliaram as máquinas no 
uso diário, analisando questões como 
conforto, segurança e produtividade

”- comenta Roque Reis. 

O mercado de construção, não diferente dos demais, demanda pro-

dutos mais duráveis e com maior produtividade. Esta é a proposta da 

CASE com as novas escavadeiras hidráulicas Série C produzidas no 

Brasil, de acordo com o gerente de Marketing para a América Latina, 

Carlos França.

Toda a série de escavadeiras ganhou lanças, braços e opções de ca-

çambas heavy duty, para serviços pesados, que asseguram maior du-

rabilidade desses implementos. O sistema hidráulico foi otimizado 

proporcionando melhor distribuição da vazão das bombas nos movi-

mentos combinados. 

A tubulação, por sua vez, foi redimensionada para evitar o máximo de 

perdas de carga, aquecimento do óleo hidráulico e carga desnecessária 

ao sistema, o que resultaria em maior consumo de combustível. 

As escavadeiras são equipadas com motores eletrônicos com certifica-

ção Tier III. Possuem rotação ligeiramente reduzida, também passa-

ram por ajustes para melhor adaptação a cada condição operacional 

e ambiental. O sistema de injeção é menos sensível a combustível com 

alto teor de enxofre, possibilitando assim maior vida útil dos compo-

nentes.
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Entre as inovações dos motores estão um novo regulador eletrônico 

que proporciona aumentos de potência correspondentes à exigência 

hidráulica. O torque e a rotação estão em sintonia com as oscilações de 

carga, reduzindo ligeiramente a rotação nos movimentos que não de-

mandam potência, como abaixamento e fechamento do braço em vazio 

e aumentando o torque quando altas cargas são impostas.

Novas funções hidráulicas e no próprio motor, por exemplo, o sistema 

Shut Down programável, que desliga o motor se nenhum atuador for 

utilizado durante 3 minutos, também contribuíram para diminuir o 

consumo de combustível.

Esta função foi adicionada à função Auto Idle, que reduz a rotação do 

motor para marcha lenta quando não utilizado nenhum atuador du-

rante cinco segundos. Já a função calibre ECO exibe em tempo real, em 

uma escala de dez, as fases do nível de economia de energia, permitin-

do que o operador monitore constantemente o consumo. ∏

“Todos estes ajustes asseguraram uma 
redução no consumo de combustível 
de 14% em média em relação à série 
anterior que já era considerada uma 
das de menor consumo do mercado

”- garante carlos França.

Cool seed - tecnologia e inovação no Show Rural Coopavel 2017 

Cresol é referência no repasse de  
Crédito Rural 
 
No Sul do Brasil, a Cresol é o maior operador de crédito 
rural com recursos do BNDES. 

A sociedade clama por alimentos limpos, saudáveis, livres de perigosos 

contaminantes químicos e toxinas provenientes das más condições de 

armazenagem. O sistema de armazenagem de grãos e sementes precisa 

de novas tecnologias para melhorar sua rentabilidade e reduzir riscos.

A Cool seed, empresa reconhecida internacionalmente como referência 

na fabricação de equipamentos para a pós colheita, presente em mais 

de 12 países, vem a cada ano aprimorando e trazendo novos conceitos 

tecnológicos ao agronegócio brasileiro.

Assim, de maneira competitiva, como é natural em um mercado em 

constante expansão, a Cool seed mais uma vez sai na frente e traz gran-

des avanços na sua linha de equipamentos para armazenagem 2017, 

com importantes atualizações na área tecnológica, aumentando assim 

a viabilidade econômica, técnica e sustentável de seus equipamentos, 

com duas áreas distintas quanto a conservação de culturas na pós-co-

lheita, e são elas: 

Linha de resfriamento: se apresenta como uma revolução na armaze-

nagem de grãos e sementes, pois permite a redução da temperatura da 

massa de grãos a uma faixa segura, preservando assim suas qualida-

des físicas, sanitárias e nutricionais, sem o uso de compostos químicos 

ou agrotóxicos, seguindo os mais altos padrões de qualidade, assim 

como conservando as qualidades fisiológicas de sementes. 

Linha de secagem: estão sendo apresentados conceitos revolucionários 

para novos sistemas de secagem, viáveis técnica e economicamente e 

em sintonia com as políticas ambientais. Como fonte de ar de secagem 

será apresentado sistema de desidratador de ar que utiliza sistemas de 

refrigeração para remover a água do ar ambiente, sendo que o calor é 

fornecido por meio de compressão mecânica de gás refrigerante, redu-

zindo a umidade do ar de secagem, além de alternativas para os secado-

res convencionais e para a secagem de produtos de baixa fluidez.

Também serão expostos novos sistemas para aquecimento indireto de 

ar, com fonte de energia térmica (lenha, carvão, gás, petróleo, etc.).

Visite o nosso estande e conheça o que há de mais moderno na área de 

pós-colheita de grãos e sementes. ∏

O Sistema Cresol Baser nasceu há mais de 20 anos com a missão de in-

cluir famílias agricultoras ao sistema financeiro nacional, proporcio-

nando crédito para investir e gerar renda na propriedade familiar. O 

sistema, ao longo dos anos, se desafiou em ser e fazer a diferença e hoje 

é referência em crédito solidário, sendo a maior cooperativa do Brasil. 

Atualmente, são mais de duzentas mil famílias cooperadas em nove 

estados – Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Rondônia – onde as coo-

perativas trabalham para o desenvolvimento econômico e social dos 

seus associados, proporcionando serviços financeiros a custos inferio-

res em relação aos do sistema financeiro bancário tradicional.
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Para expandir o cooperativismo nas diferentes regiões do Brasil, a 

Cresol trabalha conjuntamente com o Banco Nacional do Desenvolvi-

mento Econômico e Social (BNDES). No ranking divulgado pela área 

de Operações Indiretas do banco, que compreende o ano civil, a Cen-

tral Cresol Baser esteve até o mês de outubro de 2016 mais uma vez em 

destaque no crédito rural pessoa física, sendo no sul do Brasil a maior 

operadora, com aproximadamente 30 mil operações aprovadas e mais 

de R$ 700 milhões liberados em crédito rural.

Para o Conselheiro Presidente da Central Cresol Baser, Alzimiro Tho-

mé, a cada dia a Cresol ganha mais força.

 “Nossa missão sempre foi a de aproximar 
cada vez mais o agricultor familiar do 
crédito, e também incluir ainda mais 
pessoas no sistema financeiro nacional. 
Hoje, contamos com mais de 270 pontos de 
atendimento em nove estados brasileiros 
para atender as famílias cooperadas que 
buscam na Cresol as soluções financeiras 
e o crédito para o seu desenvolvimento

”- comenta Alzimiro Thomé.

O destaque como maior operador nos estados do sul do Brasil é, para 

o Sistema Cresol Baser, o reconhecimento de um trabalho constante, 

realizado pelos diretores e colaboradores que buscam atender melhor 

a cada dia o cooperado, com um crédito orientado e bem aplicado, libe-

rado com agilidade para que o recurso chegue à mão dos agricultores e 

faça-os prosperar.

Em mais um ano a Cresol está presente no Show Rural Coopavel, apre-

sentando todas as facilidades de ser um cooperado Cresol. Uma coo-

perativa que oferece o mesmo leque de produtos e serviços oferecidos 

pelos bancos, mas com o diferencial do cooperativismo. Na Cresol, os 

associados são donos da cooperativa e os lucros (sobras) são divididos 

entre seus membros.

No estande da Cresol, os analistas estão preparados para o atendimen-

to aos cooperados e aos interessados em conhecer o Sistemas Cresol, 

seus produtos e serviços, como o consórcio, seguro, fundos de investi-

mento, cartão de crédito, previdência, além de diversos outros serviços 

financeiros para pessoa física e jurídica.

Conheça nosso estande e tome um café conosco! ∏

CrediCoopavel apresenta linhas de crédito 
para associados durante o Show Rural 
Coopavel 

Fundada em 1981, a Credicoopavel é hoje a 3ª maior cooperativa de cré-

dito rural do Brasil e a 5ª maior entre todos os segmentos dentre as não 

filiadas a uma central. Possui 5.745 associados e R$ 182.000.000,00 em 

ativos.

Os grandes diferenciais em relação a outras instituições financeiras 

são: a distribuição de sobras, as taxas de juros menores e a isenção to-

tal da tarifa de manutenção de conta.

Além dos produtos acima mencionados disponíveis durante o evento, 

os associados também tem a sua disposição durante o ano todo outros 

serviços e comodidades:

 + Cheque especial

 + Conta corrente

 + Crédito pessoal

 + Aplicação financeira

 + Crédito de custeio agrícola e pecuário

 + Cartão de crédito – Visa Internacional

 + Crédito de investimento (BRDE) na agricultura e pecuária

 + Financiamentos de máquinas e equipamentos (BRDE)

 + Seguro: agrícola, automóveis, imóveis e vida

 + Financiamento de veículos

Em 2016 a cooperativa recebeu investimentos na ampliação da estru-

tura física e melhorias tecnológicas para melhor atender os associa-

dos. São 26 terminais de auto-atendimento distribuídos nas filiais da 

Coopavel, onde o associado pode consultar saldo, emitir extrato e fazer 

pagamento de boletos via débito em conta corrente.

Com o objetivo de ampliar e melhorar o atendimento, foi implantado 

em 2016 o sistema de senhas eletrônicas para os caixas, garantindo 

assim, o atendimento preferencial garantido na Lei Nº 10048/00 que 

prevê: “as pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual 

ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as acompa-

nhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário nos termos 

da lei”. 

Saiba mais sobre a CrediCoopavel no site: www.credicoopavel.com.br.

O atendimento na Sede acontece das 9h às 12h e das 13h às 15h de Se-

gunda a Sexta. ∏

1) Crédito Facilitado

Modalidade: financiamento para equipamen-
tos agrícola/pecuária

 + Valor por CPF: R$ 80.000,00

 + Prazo: 03 anos

 + Periodicidade Pagamento: anual

 + Taxa Juros: 9,50% ano 

2) Recursos do BRDE 

Modalidade: financiamento para equipamen-
tos agrícola/pecuária

 + Valor: conforme apresentação de Pedido dos produtos

 + Prazo: até 10 anos

 + Periodicidade de Pagamento: semestral

 + Taxa de Juros; (enquadramento da política)

modalidades de crédito especiais para o Show Rural coopavel
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Emater apresenta cultivos durante o Show Rural Coopavel 2017 

Confira os atrativos em todas as áreas da Emater

Na estufa 1

Cultivo em ambiente protegido

 + Cultivo de 21 cultivares de tomate, variando do tipo salada, italiano 

e mesa, com cores vermelha e marrom e mini tomates de vários 

formatos na cor vermelha, laranja, amarela e vermelho rajado

 + Cultivo de 6 cultivares de pimentão, nas cores verde, 

amarela, laranja, vermelha e lilás para pimentões grandes 

e vermelha, amarela e laranja para os minis pimentões.

 

Na estufa 2

Cultivo em ambiente protegido

 + Cultivo de diversas hortaliças, com destaque para o tutoramento 

(suporte) e condução do feijão vagem, pepino tutorado, cultivo 

de mini berinjelas, cultivo de 4 cultivares de pimentas (doce e 

picante) com cores de vermelho, laranja, amarela e chocolate.

 

Cultivo do morango no sistema semi-hidropônico 

 + Mostra de como é conduzido o morango no sistema semi 

hidropônico, com plantio em slab (sacolas), sobre bancadas de 

madeira. 

Na fruticultura, a tecnologia de produção de diversas espécies frutífe-

ras: uva, figo, banana, caqui, pêra, maracujá e goiaba: as orientações 

sobre poda, manejo de doenças, pragas, sistemas de condução; pomar 

caseiro com a demonstração sobre plantio, adubação, condução, enxer-

tia; proteção do pomar contra granizo e insetos.

A nutrição animal de precisão, as diversas categorias do rebanho com 

demonstração dos volumes por alimento e água exigidos na dieta, des-

de o nascimento da bezerra, desmame, idade de cobertura, vaca em 

pré-parto até a lactação. 

O Vídeo descontraído que trata sobre aspectos importantes no manejo 

da ordenha onde evidencia com imagens reais e áudio os pontos críti-

cos do manejo desde a chegada do animal na sala de espera até a saída 

da sala de alimentação.

A importância da água em quantidade e qualidade para o consumo 

animal e uso na higienização de equipamentos. Será demonstrado o 

funcionamento de um clorador para o tratamento da água, facilmente 

construído pelo agricultor. 

A Demonstração de método de avaliação quantitativo e qualitativo da 

pastagem fazendo perceber ao agricultor sua equivalência nutricional, 

que pode servir de referência para definição da lotação animal.

Os procedimentos de ordenha e manutenção do equipamento com ava-

liação de funcionamento em relação a pressão, peças, vazamentos e 

higienização.

A avaliação do desenvolvimento da novilha através de medições visan-

do peso e altura através do uso da fita métrica e régua e comparação 

com curva de crescimento padrão. Permite orientar o produtor sobre o 

manejo alimentar do animal. 

Na Apicultura, sistema de colmeia em produção, indumentária adequa-

da para proteção individual - EPI’; demonstração de um apiário com 

cavaletes anti-formigas e cobertura de caixas com material reciclável, 

valor nutricional do mel, pólen, geleia Real e importância do própolis e 

cera. Derretedor de cera por energia solar e conjunto de caixa com seus 

preparativos para captura de enxames. 

As oficinas também vão acontecer durante toda a semana, confirma os 

temas abaixo:

2ª feira:  Geleia de banana com beterraba, Geleia de 

banana com maracujá, Geleia de biomassa

3ª feira:  Geleia de abacaxi com pimenta; geleia de 

abacaxi com hortelã e geleia de pimenta

4ª feira: Geleia de laranja com cenoura, geleia de 

laranja com manga e geleia de laranja

5ª feira: Geleia de limão com gengibre, geleia 

de morango, geleia de maracujá

6ª feira: Doce de mamão verde com coco, 

doce de abobora com coco

A exposição de artesanato vindo de 23 municípios, envolvendo traba-

lhos de 1.200 artesãos. Exposição e venda em peças de madeira, pro-

dutos em palhas e fibras, crochê, tricot, pinturas, bordados, material 

reciclável, entre outros. 

A transformação daquilo que é produzido na pequena propriedade é 

uma oportunidade de diversificação das atividades e de incremento da 

renda, usando um tempero especial - o segredo de família – e, com isto, 

criando produtos especiais, únicos, saborosos e de qualidade. Uma al-

ternativa para que os produtores familiares tenham maior representa-

tividade, mais força e conquistem mais mercados é a organização em 

cooperativas e associações. E é por isto que, este ano, eles serão repre-

sentados por estas entidades no Show Rural.  

Neste ano, haverá a participação de 10 cooperativas de agricultores fa-

miliares, expondo e vendendo o produto de aproximadamente 130 pro-

dutores rurais, com um mix de mais de 300 produtos.  Estarão à venda, 

geleias, doces de frutas, conservas, melado, suspiros, sorvetes, pães, 

biscoitos, salames, entre outros.

O objetivo na área de lavouras é demonstrar aos visitantes a produção 

de grãos com sustentabilidade. Entre as temáticas a serem abordadas, 

teremos os resultados da campanha Plante o seu Futuro, com destaque 

com o manejo integrado de pragas da soja, que reduziu em 50% a apli-

cação de inseticidas para o controle das pragas nas últimas 4 safras, 

comparado ao controle tradicional dos produtores, o monitoramento 

das doenças da soja, que reduziu em 25% a aplicação de fungicidas para 

o controle das doenças, a aplicação correta de defensivos agrícolas, que 

identifica os principais problemas nos equipamentos de aplicação e 

manuseio de agrotóxicos, a agricultura de precisão, que indica como 

conseguir altas produtividades com menor agressividade ao meio am-

biente e ao solo.

Na área de Plantas medicinais, condimentares e aromáticas, o Institu-

to Emater, apresenta em torno de 80 espécies de plantas. A crescente 

demanda no uso de plantas medicinais, vem cada vez mais, ganhan-

do maior importância social, econômica e cultural, vários setores da 

sociedade vêm promovendo e organizando eventos para fortalecer as 

diversas atividades da cadeia produtiva. Haverá também oficina de 

compostagem em balde e oficina de produção de mudas de orquídeas. 

Para os piscicultores teremos o tratamento de água na piscicultura 

com bactérias; diminuir o uso de água por meio de sua renovação nos 

tanques. Melhorar a qualidade de água que retorna aos mananciais; di-

minuir a concentração de nutrientes que afetam a sobrevivência das 

espécies nativas existentes nos rios, bem com a vida aquática como um 

todo.

As flores sempre marcaram presença no Show Rural Coopavel.  O even-

to terá uma infinidade de coloridos contrastantes das 200.000 mil 

mudas produzidas.  A beleza ficará por conta das sunpatiens, sálvias 

vermelhas e azuis, tagetes amarelas, laranjas e misturadas, as torre-

nias e onze horas fecham a listas destas maravilhas.

No mirante somente ele em amarelo esperança, o mapa do Brasil, sim-

plesmente limpo, do jeito que queremos o nosso Brasil ´´limpo´´ livre de 

toda esta corrupção. ∏
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FMC destaca soluções para o manejo de pragas e doenças no Show Rural Coopavel 2017

A FMC Agricultural Solutions participa mais uma vez do Show Rural 

Coopavel com o objetivo de orientar os produtores sobre o manejo de 

doenças e pragas nas principais culturas. A equipe técnica da compa-

nhia estará à disposição do público em seu estande e campo demons-

trativo de soluções tecnológicas. 

Os participantes do evento terão a oportunidade de conhecer o Progra-

ma Domínio Percevejo, que conta com soluções como o inseticida Hero, 

com knockdown diferenciado que diminui a população de percevejo 

em soja e milho no final da fase vegetativa, deixando o ambiente me-

lhor para o sucesso do manejo na fase reprodutiva; o inseticida Talis-

man para a fase reprodutiva, que possui excelente efeito de choque e 

ação eficaz no controle de ninfas; e o inseticida Mustang, que possui 

um excelente efeito de choque e rápido controle dos percevejos. 

Para o manejo de plantas daninhas e doenças na soja, será apresenta-

do o herbicida Aurora para folhas largas na dessecação e os herbicidas 

pré-emergentes Boral no combate de plantas daninhas e Gamit com 

amplo espectro de controle e ação diferenciada que inibe a síntese de 

caroteno. Também será apresentado o fungicida Authority para o com-

plexo de doenças no milho, com foco no controle de ferrugens e man-

chas foliares.

“Nosso compromisso é estar ao lado dos 
produtores, fazendo com que alcancem 
rentabilidade e sucesso na atividade. 
Buscamos oferecer cada vez mais 
inovações tecnológicas e conveniência, 
facilitando seu dia a dia com incremento 
de produtividade. A Coopavel é nossa 
parceira e nos auxilia em momentos 
como esse, que promove interação e 
troca de experiências. Agradecemos a 
cooperativa pelo trabalho realizado, 
sempre proporcionando conhecimento 
e soluções para o desenvolvimento 
do agronegócio brasileiro

”- conta o desenvolvimento de mercado, Fábio Bortoli. 

Sobre a FMC

Por mais de um século, a FMC tem servido os mercados indus-

triais e de consumo agrícolas globais com soluções inovadoras, 

aplicações e produtos de qualidade. Em 2015, a empresa adquiriu a 

Cheminova e, no mesmo ano, totalizou uma receita de aproximada-

mente US$ 3,3 bilhões. A FMC emprega aproximadamente 6 mil pes-

soas em todo o mundo e opera seus negócios em três segmentos: 

FMC Agricultural Solutions, FMC saúde e nutrição e FMC de lítio. 

Para mais informações, visite www.fmc.com

Há mais de quatro décadas no Brasil, a FMC Agricultural Solutions, 

uma das tradicionais e principais empresas de agronegócio do País, 

investe em soluções tecnológicas inovadoras e customizadas com 

pesquisas e desenvolvimento de novas moléculas e formulações quí-

micas e biológicas eficientes no controle e prevenção de pragas e 

doenças nas lavouras. É pioneira em produtos para algodão, líder em 

cana, arroz, com tecnologias para grãos, café, H&F, florestas plan-

tadas, e outras culturas. O foco da empresa está em antecipar e estar 

sempre pronta em atender as necessidades dos clientes com amplo 

portfólio, serviços e orientações de especialistas que proporcionam 

conveniência no dia a dia do produtor e garantia de crescimento do 

seu negócio, por meio de atuação responsável no campo. A missão da 

companhia é contribuir com o desenvolvimento da produtividade, 

rentabilidade do produtor rural e qualidade do agronegócio brasileiro. 

www.fmcagricola.com.br. ∏

Genética La Aurora participa do 
Show Rural Coopavel  

A Genética La Aurora traz para a edição do Show Rural Coopavel 2017 

touros premiados, catálogo de animais premium, equipe técnica e as 

novidades do NUTREKIT.

Maringá, 16 de janeiro de 2017 – O Paraná é referência mundial em pro-

dutividade no agronegócio e de 06 a 10 de fevereiro, em Cascavel, inicia 

a 29° edição do Show Rural Coopavel. São mais de 700 mil m² prepara-

dos pela organização e mais de 235 mil visitantes.

A Spraytec Fertilizantes tem a parte de pecuária muito bem repre-

sentada pela Genética La Aurora apresenta para o público desta edi-

ção uma BATERIA DE TOUROS PREMIADOS na maioria das feiras do 

Brasil, como Expodireto e Nacional ABHB, CATÁLOGO DE ANIMAIS 

PREMIUM das raças Hereford, Braford, Angus e Brangus e ainda uma 

equipe completa composta por MÉDICOS VETERINÁRIO e equipe téc-

nica tirando qualquer dúvida de Inseminação Artificial por Tempo 

Fixo (IATF) dos visitantes.

Apresentando toda a GENÉTICA DE QUALIDADE dos touros e as novi-

dades do NUTREKIT, o primeiro complexo nutricional aplicado direta-

mente no pasto e com parceria com a Associação Brasileira de Hereford 

e Braford (ABHB), que trará animais para exposição durante o evento.

Sobre a Genética La Aurora

A Genética La Aurora faz parte do Grupo Agrolatina, assim como a 

Spraytec Fertilizantes. Conta com parcerias sólidas com cabanhas re-

nomadas, oferecendo genética de qualidade para os criadores do Bra-

sil. Mais informações sobre a Genética La Aurora podem ser obtidas 

através do site www.geneticalaaurora.com.br também pelo facebook.

com/geneticalaaurora e instagram @geneticalaaurora. ∏
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GSI presente no Show Rural Coopavel 2017 
 
Empresa consolida sua atuação com soluções completas para o produtor.

Constellation Série Prime 
 
Uma homenagem aos 10 anos de sucesso da Linha Constellation.

Entre os dias 6 e 10 de fevereiro, a GSI Brasil participa da primeira 

grande feira do agronegócio do ano, o Show Rural Coopavel, em Casca-

vel, no Paraná. Este ano, a participação da empresa está marcada pela 

consolidação de seu portfólio, especialmente, dos lançamentos mais 

recentes, realizados ainda em 2016 e que agora estão iniciando a apli-

cação em campo, já mostrando sua eficiência.

A GSI está na feira com um pacote de novas tecnologias que reafirmam 

seu posicionamento de busca de inovação para oferecer soluções com-

pletas, integradas e eficientes ao produtor rural. É o resultado de todo 

um investimento em pesquisa e desenvolvimento de equipamentos 

para promover cada vez mais o agronegócio brasileiro. 

No Show Rural, a área de armazenagem da GSI Brasil reforça a gran-

de inovação apresentada em 2016, a fornalha Block-Velox, que foi re-

conhecida com o prêmio Gerdau Melhores da Terra no ano passado. O 

equipamento é resultado de um projeto genuinamente brasileiro, tendo 

comprovada sua resistência e durabilidade, com baixa manutenção e 

alta eficiência energética.

Já com a marca GSI Agromarau, a empresa expõe sua linha completa 

de equipamentos para produção de proteína animal, com ênfase para a 

área de ambiência, com os exaustores de maior eficiência com modelos 

de 22 a 54 polegadas, incluindo o recém lançado modelo intermediário 

de 36 polegadas. No segmento de produção de suínos, o destaque fica 

para os sistemas de alimentação, no qual amplia a solução em come-

douros Hi-Flex com o lançamento do Comedouro Terminação. Para a 

avicultura, no segmento de matrizes, a GSI vem com novidades. Traz 

como pré-lançamento para a feira o Ninho Automático e a Esteira 

Transportadora de Ovos, ambos em novos modelos. Reforçando o con-

ceito inovador da marca, dentre os diferenciais desses equipamentos, 

destaque para a facilidade de limpeza e desinfecção, além da durabili-

dade superior e flexibilidade de montagem.

De acordo com Ivo Oltramari Junior, diretor Comercial de Proteína Ani-

mal da GSI, o Show Rural Coopavel é indiscutivelmente o maior evento 

do agronegócio brasileiro. ∏ 

“É a grande oportunidade para 
compartilhar nossa tecnologia e iniciarmos 
efetivamente um novo ano de negócios

”- declara Ivo oltramari Junior

Para levantar o astral, a Volkswagen resolveu lançar a Série Prime. 

Trata-se de uma edição comemorativa pelos dez anos de lançamento 

dos caminhões Constellation, que já tiveram mais de 180 mil unidades 

vendidas. 

Na Série Prime, o líder de vendas no segmento rodoviário VW 24.280 

e o cavalo-mecânico VW 25.420 vêm com transmissão automatizada 

V-Tronic e recebem um acabamento interno diferenciado, cor exclusiva 

“Dourado Prime”, grades na tonalidade Black Piano e outros detalhes 

de acabamento requintado que a versão normal. 

A novidade vai estar disponível também para um modelo inédito: a 

versão 8X2 do cavalo Constellation 25.420 V-Tronic. Nas três configu-

rações, a logomarca Volkswagen está adesivada na lateral da cabine e a 

inscrição Prime aparece nos bancos e retrovisores. 

Soluções sob medida da Intermaq 
são apresentadas durante o 
Show Rural Coopavel

Os ventiladores INTERMAQ/ACQUAGELATA são produzidos na ver-

são que melhor reproduz a relação de custo x benefício, ou seja, com 

o menor consumo de energia elétrica garantem o transporte da maior 

quantidade de ar. São Ventiladores desenvolvidos para três finalidades 

dentro da atividade leiteira. Cumprem com sua função em Estábulos 

Free Stall, Compost Barn e também Salas de Resfriamento ou Espera. 

 Não percam esta oportunidade visite nosso Stand e saiba mais!

O conforto do seu rebanho é sinônimo de qualidade na produção. ∏

O sistema de rastreamento, monitoramento e gestão de frota Volksnet 

é de série, mas as rodas de alumínio são opcionais. Serão produzidas 

somente 600 unidades da Série Prime.

O modelo 24.280 está disponível com Cabine Leito Teto Alto, cor exclu-

siva Dourado Prime, grades na cor Piano Black, além da aba protetora 

do parabrisa (boné), parachoque e retrovisores na cor do veículo. Outro 

destaque é para o logo Prime nos bancos, retrovisores e grade frontal. 

O Constellation 24.280 Prime conta ainda com os opcionais: Roda de 

alumínio e Volksnet - sistema de rastreamento, monitoramento e ges-

tão da frota.

Indicado para serviços rodoviários de curta, média e longa distância e 

de alta disponibilidade, que combina o baixo custo de manutenção de 

uma caixa de câmbio manual com a facilidade da mudança automática 

de marchas, proporcionando conforto, maior produtividade do moto-

rista e economia na operação.

Equipado com o motor MAN D08 de 6,9 litros, potência de 275 cv e tor-

que de 1.050 Nm, sistema de injeção Common Rail e tecnologia de Re-

circulação de Gases de Exaustão (EGR), que dispensa o uso do Arla, em 

conformidade com o Proconve P7 e com transmissão automatizada ZF 

com 6 marchas, garantindo benefícios como retomadas de velocidade, 

baixo consumo de combustível e menores custos de manutenção.

O modelo 25.420 está disponível com Cabine Leito Teto Alto, cor exclu-

siva Dourado Prime, grades na cor Piano Black, além da aba protetora 

do parabrisa (boné), parachoque e retrovisores na cor do veículo. Outro 

destaque é para o logo Prime nos bancos, retrovisores e grade frontal. 

O Constellation 25.420 Prime conta ainda com os opcionais: Roda de 

alumínio e Volksnet - sistema de rastreamento, monitoramento e ges-

tão da frota.

Equipado com a exclusiva transmissão automatizada V-Tronic de sé-

rie, que combina o baixo custo de manutenção de uma caixa de câmbio 

manual, com a facilidade da mudança automática de marchas, propor-

cionando conforto, maior produtividade do motorista e economia na 

operação.

Seu motor é o Cummins ISL 9 litros de 420 cavalos de potência e torque 

máximo de 1.850 Nm. O cavalo mecânico Constellation 25.420 V-Tronic 

Prime, com tração 6x2, é destinado ao transporte de cargas em aplica-

ções rodoviárias utilizando semirreboques de até três eixos espaçados 

(“Vanderléia”), com PBTC até 53 toneladas. ∏
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Jacto apresenta soluções com foco na otimização de recursos e desempenho

Pulverizadores e colhedoras Jacto já estão adequadas à fase do PRO-

CONVE MAR-1 que, a partir de 1º de janeiro de 2017, estabeleceu limites 

de emissões de gases poluentes de motores de máquinas agrícolas com 

potência igual ou superior a 75 kW (101 cv) até 560 kW (761 cv).   Foco 

também é o desenvolvimento de tecnologias que possam otimizar e re-

duzir custos de produção, proporcionando uma rentabilidade maior ao 

produtor.

O portfólio de pulverizadores automotrizes e colhedoras Jacto já está 

em conformidade com a fase do Programa de Controle da Poluição do 

Ar por Veículos Automotores (PROCONVE) MAR-1, que estabelece limi-

tes de emissões de gases poluentes para máquinas agrícolas e rodoviá-

rias, de acordo com a Resolução CONAMA 433/2011.

A norma estabelece que, a partir de 1º de janeiro de 2017, todos os mo-

tores a diesel destinados às máquinas agrícolas novas, nacionais ou 

importadas, com potência igual ou superior a 75 kW (101 cv) até 560 

kW (761 cv), devem estar adequados aos limites de emissão de gases 

poluentes. É uma legislação similar à norte-americana Tier 3 ou à eu-

ropeia Stage IIIA.

A nova legislação MAR-1 define limites de emissões dos poluentes mo-

nóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogênio 

(NOx) e material particulado (MP). Se comparada com motores não 

certificados ou não regulamentados, a redução da poluição de material 

particulado da fase MAR-1 pode chegar a 85% e a de NOx até 75%. Para 

serem atendidos, os novos limites de emissões da fase MAR-1 exigem, 

além de modificações nos motores, a utilização de diesel com teor de 

enxofre reduzido.

“Os motores desenvolvidos para atender 
a regulamentação MAR-1, dependendo 
da potência, podem ser governados 
eletronicamente ou não. Dessa forma a 
Jacto, em parceria com os fornecedores, 
analisou para cada modelo de máquina, o 
melhor motor a ser utilizado, visando um 
conjunto de soluções que pudessem permitir 
a redução de poluentes e otimizar o 
desempenho.  A preparação da Jacto para os 
motores eletrônicos começou em 2012, com 
o lançamento do pulverizador automotriz 
UNIPORT 3030. Passamos por um período 
de aprendizado, mas muito importante 
para chegarmos hoje e podermos dizer que 
estamos prontos para essa mudança

”- explica marcus Portari, gerente de Produtos da linha de 

Pulverizadores Automotrizes e Adubadoras da Jacto.

No caso da Jacto, a integração do motor diesel eletrônico com a trans-

missão possibilitou um melhor desempenho, com menos emissões de 

poluentes. Esse recurso está disponível nos modelos de pulverizado-

res Uniport 2530, 3030 e 4530. Esse fato, aliado a questões como peso 

e curvas adequadas de potência, torque e consumo específico, possi-

bilitaram a redução no consumo de combustível em até 35%, quando 

comparado com as principais máquinas do mercado.

“Além dos benefícios da redução de 
poluentes e consumo de combustível, 
os novos motores abrem oportunidades 
para máquinas cada vez mais inteligentes 
e conectadas, monitoramento das 
operações e diagnósticos de falhas on-
line, diminuição de ruído, facilidades 
na operação, melhorias no desempenho, 
maior confiabilidade e durabilidade

”- complementa Portari.

O modelo Uniport 4530, adequado à fase do PROCONVE MAR-1, possui 

motor diesel com 243 cv, reservatório de 4500 litros e barras de pulve-

rização de 36 metros. É a primeira máquina deste porte no Brasil. Apre-

senta excelente rendimento operacional, pulverizando até 80 hectares 

por hora, com aumento do rendimento operacional em até 30% e redu-

ção do amassamento em até 17%, quando comparado com máquinas de 

reservatório de 3.000 litros e barras de 32 metros.

Outro modelo é o Uniport 2530, também adequado à fase do PROCON-

VE MAR-1. Foi formatado para trabalho nas mais diversas condições 

de terreno, pulverizando em rampas de até 30%. É uma máquina leve, 

com potência de 198 cv e baixo consumo de combustível. Possui reser-

vatório de 2500 litros e 30 metros de barra. O vão livre fixo é de 1,60 

metros e chassis possui alta flexibilidade e resistência para as mais di-

versas condições de terreno. 

Os pulverizadores automotrizes Uniport apresentam  tecnologias em-

barcadas da linha Otmis, como, por exemplo, Controlador Automático 

de Seções, Controlador Automático Bico a Bico, Piloto Automático Hi-

dráulico e Correção de Sinal RTX. Também pode ser equipado com Cor-

reção de Sinal RTK, Sensor de Umidade e Temperatura e Otmis Maps 

Telemetria.

Uma outra novidade da linha Otmis é o serviço Otmisnet Mobile. É um 

aplicativo que pode ser usado pelos clientes Jacto para acompanhar em 

tempo real o trabalho dos pulverizadores automotrizes Uniport 2530, 

3030 e 4530, trazendo informações, alertas e indicadores que podem 

contribuir com a melhoria da gestão operacional.

“Entre os principais benefícios na utilização 
do Sistema Otmisnet podemos destacar 
a redução do consumo de agroquímico e 
do custo de produção, redução no tempo 
de retorno do investimento, melhoria da 
qualidade de aplicação do agroquímico, 
redução do impacto ambiental e aumento 
na rentabilidade final do cliente Jacto. 
São fatores de grande impacto e que 
trazem resultados bastante significativos 
para o agricultor a cada ciclo

”- comenta cristiano Pontelli, gerente de negócios otmis.

Na linha de pulverizadores tratorizados, o destaque com o foco na re-

dução de custos é o Condor 800 AM 18. Suas barras de 18 metros com 

acionamento hidráulico proporcionam alta capacidade operacional, 

sendo 17% mais rápido no mesmo tempo de cobertura da área de atua-

ção e reduzem perdas de amassamento dos cultivos em até 22%. 

“Os agricultores têm buscado cada vez 
mais tecnologias que visam aumentar 
a produtividade e, principalmente 
na agricultura familiar, também 
o aumento do conforto, segurança 
e praticidade das operações

”- explica Paulo Henrique Bueno, gerente de Produtos da linha de 

Pulverizadores Tratorizados da Jacto. 

Campanha Otmis Tratorizadas Show Rural Coopavel 2017 - A Linha de 

pulverizadores de barras tratorizados da Jacto está com uma campa-

nha especial para aquisição de produtos de Agricultura de Precisão da 

linha Otmis durante o Show Rural Coopavel.

Entre as opções está a disponibilidade com  35% de desconto na compra 

do conjunto de barra de luzes (GPS) LB 1100 e do controlador de seções 

SC 3300 nas linhas Condor 800 AM, Columbia AD-18 e Advance 2000, ou 

20% de desconto para a aquisição do conjunto LB 1100 e SC 3300 para a 

linha da Advance 3000. ∏
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John Deere e rede de concessionários participam do Show Rural Coopavel 2017

Kepler Weber participa de mais uma edição do Show Rural Coopavel

John Deere chega ao evento com novidades e evoluções tecnológicas em 

seu portfólio. Nesta edição da feira, que acontece de 06 a 10 fevereiro, 

em Cascavel (PR), a marca faz o lançamento da colheitadeira S400 que 

revolucionará o trabalho no campo e oferecerá a melhor combinação 

entre tecnologia e economia operacional. O público do Show Rural Coo-

pavel será o primeiro a conhecer a grande novidade, que vai comple-

mentar o portfólio de colheitadeiras John Deere com tecnologia rotor.

O Show Rural Coopavel, vai ser palco para a John Deere lançar os no-

vos modelos de tratores de série 6J e 7J. Os novos modelos, além de toda 

a tecnologia embarcada de fábrica e já consagrados no campo, serão 

equipados com os novos motores do projeto MAR I – Com novas tecno-

logia, motores mais eficientes e de acordo com a legislação ambiental. 

Os modelos partirão 110 cv até 230 cv.

Também serão apresentadas as novas carregadoras frontais John Dee-

re, com produção nacional, que chegam para atender a demanda de 

produtores que buscam aumentar a produtividade no manuseio de ma-

teriais em fazendas de gado de leite, corte e grãos.

No estande também é possível conferir as soluções integradas John 

Deere para todas as etapas do processo produtivo (plantio, colheita, 

tratos culturais e agricultura de precisão) e como um trabalho de Pós-

-Venda diferenciado, por meio de Serviços e Peças Genuínas, pode agre-

gar valor aos negócios e nos resultados dos clientes.

Além disso, teremos a presença dos profissionais do Banco John Dee-

re preparados para oferecer soluções adequadas de financiamentos do 

pequeno ao grande produtor.  Com o objetivo de facilitar a aquisição de 

equipamentos, o Banco John Deere disponibiliza linhas de crédito es-

pecíficas para todo o portfólio de produtos John Deere. Nossos clientes 

poderão contar com o suporte de nossos concessionários e condições 

especiais para o Show Rural.

Palco de grandes inovações, o Show Rural Coopavel é considerado uma 

das mais tradicionais feiras do calendário agropecuário. 

“A agricultura e os produtores brasileiros 
são fundamentais para prover alimentos 
para todo o mundo. Por isso que a 
capacidade de produção dos nossos 
agricultores deve andar junto à alta 
tecnologia, que é fundamental para 
controlar os custos, cuidar da terra 
e ainda aumentar a capacidade de 
plantar e colher. Em feiras como o Show 
Rural, renovamos nossa parceria com 
os produtores nessa missão produtiva 
diária que o homem do campo exerce

”- reforça Paulo Herrmann, presidente da John deere Brasil e vice-

presidente de marketing e Vendas para a América latina.

Os concessionários John Deere do estado do Paraná, Santa Catarina 

e Mato Grosso do Sul – estarão durante todo o evento - com estações 

preparadas para fornecer pronto atendimento aos visitantes, apresen-

tando os diferenciais dos equipamentos e serviços com condições atra-

tivas para fecharem negócios na feira. ∏

A empresa líder no mercado de armazenagem de grãos na América 

Latina participará de mais uma edição do Show Rural Coopavel, que 

acontece em Cascavel, no Paraná. A feira – que abre o circuito de gran-

des eventos agropecuários – espera manter o número histórico de visi-

tantes de 2016, mais de 235 mil pessoas irão circular na feira, e poderão 

conferir as novidades e soluções de armazenagem, beneficiamento e 

transporte de grãos da Kepler Weber.

Para a empresa, o Show Rural Coopavel apresenta-se como uma exce-

lente oportunidade para exibir a um público cada vez mais exigente as 

tendências do setor e, ainda, apresentar as novidades em produtos e 

equipamentos. Neste ano, a companhia traz o novo modelo de secador 

KW Dryer Linha Arroz, que já é referência no mercado. O novo equi-

pamento reúne qualidade, performance e economia, oferecendo maior 

Krone traz novas tecnologias aos visitantes do Show Rural Coopavel

A Bouwman trouxe para o Brasil neste ano as novas forrageiras autopropelidas da Krone chamadas, dos modelos BIG X 480, 530, 580 e 630. Até 

então a KRONE produzia forrageiras apenas a partir de 650 cv de potência, e uma vez que o mercado nacional está padronizado para forrageiras 

na classe de potência de 500 cv, essas máquinas tinham uma produção acima da expectativa, impossibilitando muitas vezes que produtores de 

menor porte tivessem capacidade de absorver sua produtividade.

A nova geração é uma versão totalmente redesenhada, com tecnologia de ponta nos mínimos detalhes, onde foram aplicadas as características 

técnicas da linha de forrageiras grandes, que distinguem a KRONE da concorrência em termos de qualidade e produtividade.

Outro lançamento é a enfardadora Big Pack 870 Multi Bale, que possibilita a produção de feno em grande escala, com produtividades podendo os 

30 ha/dia, exigindo para isso pouca mão de obra. Devido ao seu sistema Multibale os fardos gigantes podem ser subdivididos em fardos menores, 

atendendo também ao mercado dos pequenos consumidores pois possibilitam o manejo manual por parte do consumidor. ∏

percentual de grãos inteiros, maior rendimento de secagem e menor 

consumo de energia térmica. 

Tadeu Vino, superintendente Comercial da Kepler Weber, comenta a 

importância do Evento para a Companhia.

“Abrir o ano demonstrando aos nossos 
clientes os mais sofisticados produtos 
e tendências demonstra que estamos 
preparados para o mercado e, assim, 
aumentamos ganhos na busca pela venda 
da produção no momento certo

”-  finaliza o executivo. 

Sobre a Kepler Weber 

A Kepler Weber, em seus 91 anos de história, se especializou no desen-

volvimento de soluções completas em armazenagem de grãos e mo-

vimentação de granéis sólidos em terminais portuários e mineração. 

Com presença em mais de 40 países e em cinco continentes, a compa-

nhia é líder do setor na América do Sul na etapa pós-colheita da cadeia 

produtiva de grãos. Mais da metade de toda a produção anual de grãos 

no Brasil passa por uma solução da Kepler Weber. Acesse www.kepler.

com.br. ∏
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Kuhn apresenta inovação com 
plantadora pneumática no adubo 

Empresa faz lançamento no Show Rural Coopavel, em 
Cascavel, de implemento inovador no mercado nacional 
com apenas 3,2m de largura de transporte, buscando 
afirmar sua posição como referência em plantio.

Conseguir inovar em plantio é algo que se busca já faz alguns anos. 

Porém, até então, nada se modifica, a não ser alguns detalhes em cada 

produto lançado na última década. Com a colaboração de engenheiros 

brasileiros, franceses, alemães e norte-americanos, a Kuhn do Brasil 

apresenta no Show Rural, em Cascavel/PR, de 6 a 11 de fevereiro, sua 

nova plantadora para culturas de verão: a Versa AirFlow. 

Quem parar em frente ao equipamento logo perceberá que, realmente, 

há muitas diferenças em relação às demais plantadoras disponíveis no 

mercado. Uma carreta com adubo, seguida de uma caixa central e li-

nhas de plantio que se erguem não se parecem com os implementos em-

pregados para a mesma tarefa de plantar soja, milho, feijão, algodão, 

entre outras culturas caracterizadas como grãos grossos. 

“Investimos para lançar algo que 
seja inovador de verdade, que traga 
vantagens expressivas para o agricultor, 
pois o processo de plantar é o mais 
importante numa lavoura. A colheita 
começa com um bom plantio

”- afirma o diretor comercial e de marketing da Kuhn do Brasil, 

Evandro Henrique Fülber.

A Versa Air Flow é a primeira plantadora do Brasil com adubo pneu-

mático, gerando a maior precisão do mercado, uniformidade de germi-

nação e incorporação de adubo no solo, além de também ser a única 

plantadora sem distribuidor de adubo linha a linha. 

“São dois rotores centrais de distribuição 
de adubo, abastecidos por uma carreta 
com 4,4 mil litros de capacidade. Esse 
sistema de distribuição da empresa 
alemã Rauch é inovador no Brasil, 
porém consolidado a mais de 10 anos na 
Europa, gerando garantia de precisão

”-frisa o gerente de Engenharia da Kuhn do Brasil, diogo Serro. 

Segundo ele, duas turbinas geram uma pressão positiva que empurram 

o adubo até as duas centrais de distribuição, que organizam o fluxo do 

material para cada linha garantindo a medida certa até o sulco de plan-

tio. Por chegar na terra com pressão positiva, o adubo se posiciona de 

maneira ideal no solo, além de se incorporar a terra evitando danos a 

semente.

“Isso tudo garante maior homogeneidade 
ao plantio, gerando uma melhor 
absorção dos nutrientes pela 
semente e, consequentemente, 
uma germinação por igual

”- destaca o gerente de Engenharia.  

Landini Tratores do Brasil no 
Show Rural Coopavel 2017

A Landini é uma marca do Grupo Argo Tractors, com sede em Fabbrico 

(RE), Itália, atuante há mais de 130 anos no mercado mundial de tra-

tores, presente em mais de 130 países. A centenária empresa disponi-

biliza para o mercado mundial tratores de 50 a 320cv, exclusivamente 

para aplicação na agricultura, com o foco em qualidade, ergonomia e 

performance. 

No Show Rural Coopavel 2017, a Landini estará expondo toda a sua de 

gama de tratores, onde serão apresentados os produtos nacionais com 

código FINAME, além do lançamento com exclusividade de um novo 

modelo, o Série 2, a versão cabinada para o Landforce e a disponibili-

dade dos opcionais Fluxo Contínuo e Semi Powershift para os modelos 

Landpower e Landforce na versão Nacional. 

SÉRIE 2 nos modelos 45 GE e 60 STD, produtos compactos desenvolvi-

dos especificamente para trabalhar em espaços estreitos e reduzidos.

REX 80F, produto compacto desenvolvido especificamente para traba-

lhar em espaços estreitos e reduzidos.

LANDPOWER nos modelos 150 e 190, com transmissão com o maior 

número de velocidades da categoria: 72 marchas, reversor e super-re-

dutor de série.

LANDFORCE nos modelos 120 e 130, plataformado e agora também na 

versão cabinada, com transmissão com o maior número de velocidades 

da categoria: 32 marchas, reversor e super-redutor de série. ∏

Só 3,2 metros de largura no rodado de transporte

Com a ampliação do número de linhas nos últimos anos, um proble-

ma recorrente é o transporte das plantadoras. Para solucionar essa 

situação a Kuhn desenvolveu o sistema Wing. Como duas asas que se 

levantam, o implemento de até 10 metros de área de trabalho, fica com 

apenas 3,2 metros de largura no rodado de transporte e 4,8 metros de 

largura total para locomoção. 

“Trouxemos a experiência nesse modelo de 
mecanismo e estamos disponibilizando aos 
agricultores para que aproveitem, pois em 
menos de um minuto se consegue colocar 
em modo de trabalho ou transporte

”- comemora Serro. A plantadora tem de 16 a 22 linhas de plantio, 

com espaçamento de 45cm ou 50cm.

Para a distribuição de semente também há inovação. Com o novo dis-

tribuidor Precision Planting de segunda geração, o VSet 2, integrado a 

uma nova linha de plantio Kuhn e pantógrafos com 45 cm de flutuação 

no adubo e na semente, é possível ter uma deposição ideal da semente 

no sulco, além de não haver falhas e nem sementes duplas. O VSet 2 foi 

desenvolvido especificamente para plantio direto no Brasil, prevenin-

do entrada de poeira, palha e sujeira em geral, sendo atualmente o que 

há de melhor em distribuição de sementes no mercado.

Agricultura de precisão de verdade: taxa variável e desligamento linha 

a linha

Com a profissionalização cada vez maior do setor primário, se busca 

diminuir custos e aumentar a rentabilidade. Para isso, a agricultura de 

precisão tem papel fundamental. Na Versa Air Flow é possível variar a 

quantidade de aplicação do adubo e da semente, pois a plantadora vem 

equipada sistema que permite interpretar o mapa da lavoura e seguir 

recomendações agronômicas. 

“É preciso plantar corretamente e não 
desperdiçar insumos, por isso a Versa 
é recomendada para o agricultor 
que coloca as contas na ponta do 
lápis, que busca melhorar ano a ano 
e produzir mais com menos, ou seja, 
que quer ser diferente, inovar

”- ressalta Fülber.

Para arremates precisos, o lançamento da  Kuhn tem corte da semente 

linha a linha e por seção no adubo. Também conta com monitoramento 

das linhas no adubo e na semente, evitando desperdício. ∏
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Em um novo espaço e com uma área muito maior, a Real H leva ao Show 
Rural Coopavel a oportunidade da produção sem resíduos químicos

A Real H Nutrição e Saúde Animal estará presente no Show Rural Coo-

pavel em um novo espaço e com uma área muito maior que nas edições 

anteriores. 

“O Show Rural renova-se ano a ano e 
na edição 2017 monta uma área mais 
focada para a pecuária, e isso é muito 
importante para a Real H. Estaremos 
com uma equipe toda treinada para 
atender da melhor forma e apresentando 
novidades aos visitantes

”- destacou o diretor comercial da Real H, marcelo Renck Real.

 A empresa leva ao evento produtos para nutrição e saúde dos rebanhos 

e oferece a vantagem de tratar e prevenir sem deixar resíduos químicos 

na carcaça ou no leite dos animais. O tratamento homeopático da Real 

H tem por objetivo promover ganhos produtivos através da redução do 

estresse dos animais e também da racionalização do uso de medica-

mentos químicos nas propriedades rurais. O método estimula o orga-

nismo a desenvolver resistência e a se defender contra a doença.

“Convidamos a todos para conhecer o 
nosso novo estande e esperamos que no 
ano de 2017 essa crise macroeconômica se 
arrefeça e que possamos demonstrar todo 
o potencial que o Brasil e a agropecuária 
merecem. A Real H continuará apoiando 
os produtores e trabalhando em prol da 
produção do agronegócio brasileiro

”- salientou marcelo Real.

Ciomax Plus

Visitar o estande da Real H é uma oportunidade de conhecer um produ-

to lançado recentemente: o Ciomax Plus, produto que visa auxiliar na 

solução dos desafios da fertilidade, desde a prenhez até o parto. 

Produto único no mercado, o Ciomax Plus é um complexo mineral, 

funcional, multitecnológico produzido, exclusivamente pela Real H. 

É indicado para aumentar a taxa de concepção do rebanho e pode ser 

utilizado em todos os modelos e processos reprodutivos (Monta Natu-

ral (MN), Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), Inseminação 

Artificial (IA)...). Para mais informações visite o estande da Real H no 

Show Rural Coopavel ou entre em contato pelo sac@realh.com.br e pelo 

telefone (67) 3028-9000.

A Real H

A Real H Nutrição e Saúde Animal está no mercado desde 1985 e é uma 

empresa brasileira, com sede em Campo Grande (MS), reconhecida por 

desenvolver e investir em alta tecnologia capaz de promover o bem es-

tar dos animais. A empresa disponibiliza linhas de produtos, destina-

das à nutrição de bovinos, ovinos, caprinos, equinos e suínos.

Com relação à saúde animal a Real H é pioneira no uso da Homeopatia 

Populacional – método para tratamento dos rebanhos, desenvolvido 

pelo médico-veterinário Prof. Dr. Claudio Martins Real.

A empresa possui uma rede de distribuidores e representantes em di-

versas regiões do Brasil e Paraguai, filiais em Cuiabá (MT), Ji-Paraná 

(RO), Betim (MG) e vai inaugurar em breve nova unidade em Cascavel 

(PR). ∏

A CAIXA tem soluções completas para 
o agronegócio brasileiro. Da compra de insumos 
e vacinas até a aquisição de máquinas e equipamentos, 
a CAIXA oferece linhas de crédito diferenciadas para o produtor 
rural ampliar os horizontes. Saiba mais em caixa.gov.br. 
CAIXA. A vida no campo pede mais que um banco.

SAC CAIXA – 0800 726 0101
(Informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com defi ciência auditiva ou de fala – 0800 726 2492
Ouvidoria – 0800 725 7474

facebook.com/caixa | twitter.com/caixa 
caixa.gov.br

CRÉDITO RURAL CAIXA: 
PARA A SUA PRÓXIMA 
COLHEITA SER DE 
BONS RESULTADOS.
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LS Tractor apresenta todo o seu time 
de tratores no Show Rural Coopavel

Empresa acredita no reaquecimento do mercado.

Matsuda apresenta novos cultivares de forrageiras e o programa 
Desempenho Máximo no Show Rural Coopavel 2017

Com o portfólio de produtos completo a LS Tractor, fabricante sul-co-

reana de tratores, se apresenta no Show Rural Coopavel 2017, buscan-

do sua consolidação no mercado do oeste paranaense. Especialista em 

tratores de média e pequena potência, a empresa vai ter como destaque 

o modelo R60C, produto derivado do vencedor do prêmio Trator do Ano 

2015, na categoria Especial, e que tem como principal atrativo uma ca-

bine de luxo, de baixo nível de ruído e de vibração, com excelente er-

gonomia e conforto ao operador, algo que não tem igual no mercado, 

em termos de tratores compactos. Soma a esta novidade, o motor LS 

Tractor Tier III com baixo consumo de combustível e de emissão de ga-

ses o que proporciona maior economia de combustível e aumento de 

produtividade/horas de trabalho.

O R60 C possui o menor raio de giro da categoria, (3,25 m) tomada de 

força em três velocidades, altura do solo de 50,7 cm, tomada de força 

independente operada a partir do painel, direção hidrostática, con-

trole remoto independente, transmissão 32x16 com super redutor e 

eixo frontal blindado. Já os demais modelos das séries G, R, U e P, pos-

suem inversor de frente e ré sincronizado (Syncro Shuttle) garantindo 

maior agilidade e rapidez nas operações, direção hidrostática ajustá-

vel garantindo melhor ergonomia, entre outras qualidades. “É parte do 

nosso DNA inserir inovações tecnológicas em todos os modelos, com o 

diferencial que já saem de fábrica, sem que o produtor precise adqui-

ri-las como um acessório”, destaca o diretor comercial, André Rorato. 

Ele acredita que todos estes diferenciais dos seus produtos irão atrair 

a atenção dos produtores rurais e com isso, aquecer as vendas durante 

a feira. ∏

A Matsuda irá apresentar aos visitantes desta grande feira suas mais 

recentes novidades, o lançamento de 4 novas cultivares de forrageiras, 

os híbridos Panicum Maximum MG12 Paredão, a Brachiária Brizantha 

MG13 Braúna, o Androógon MG7 Tupã e ainda uma Setária Sphacelata 

MG11 Tijuca, todas cultivares com alto potencial genético.

A MG12 Paredão: tem como principal característica a alta produção de 

forragem, com folhas bem compridas e largas, quando comparada à 

Mombaça, uma das mais usadas pelos pecuaristas.  Apresenta rebro-

ta vigorosa, rápida e uniforme, além de boa tolerância à seca, quando 

comparada a outras cultivares de Panicum existentes no mercado. 

Outra característica importante é a alta palatabilidade, resultando 

em excelente produção de carne e de leite. Durante os anos de testes 

sob pastejo e de corte, não foi verificado sintomas de ataques nas plan-

tas, e muito menos a presença de ninfas e adultos de cigarrinhas.  A 

explicação técnica para este fato é a ocorrência de antibiose e a maciça 

presença de joçal na base das plantas, o que, acredita-se, confere a esta 

cultivar uma boa tolerância ao ataque desse inseto. A presença do joçal 

também contribui para o manejo da forrageira, evitando o superpaste-

jo pelos animais. 

Trator movido a biometano está no Show Rural Coopavel

Produto, que faz parte da estratégia Clean Energy da New Holland, gera até 
40% de economia em relação aos modelos que utilizam diesel.

Produzir utilizando energia limpa, com autonomia de combustível e 

baixo custo é possível com o T6.140, trator movido a biometano que a 

New Holland leva neste ano ao Show Rural Coopavel. Além da potência 

tradicional da linha T6, o protótipo emite 80% menos CO2 do que com 

combustível fóssil, a um preço acessível e aproveitando o crescente 

acesso ao biocombustível. 

O T6.140 tem capacidade de armazenar 300 litros de metano compri-

mido.

 “Essa quantidade dá uma autonomia de 
cinco a seis horas de trabalho ininterrupto, 
além de uma economia que varia em até 
40% em relação ao custo do diesel

”- explica o gerente de marketing de Produto, nilson Righi.

A MG 13 Braúna: é um cultivar de Brachiaria brizantha de rápida rebro-

ta, com boa produção de forragem, bem distribuída e de boa qualidade 

nutricional. Apresenta ainda melhor adaptação à seca e ao veranico, 

quando comparada a MG-4. Seu hábito de crescimento mais prostrado 

proporciona melhor cobertura do solo. Recomenda-se seu uso para as 

fases de cria, recria e engorda, não sendo recomendada para equídeos.

Essa cultivar perene apresenta ainda, crescimento decumbente, pro-

porcionando uma boa cobertura do solo e excelente para solos de média 

a alta fertilidade. Possui intenso perfilhamento e boa relação folha-ta-

lo, com perfilhos finos, característica que permite facilidade de manejo 

e aceitabilidade pelos animais. Isso permite, ainda, sua utilização para 

produção de feno. Outra aplicação importante da Braúna é a utilização 

no mercado agrícola para a formação de palhada, devido ao seu cresci-

mento mais prostrado, talos finos e susceptibilidade ao glifosato, se-

melhante à Brachiaria ruziziensis, podendo ser utilizada também no 

sistema de integração Lavoura-Pecuária (iLP).

A MG7 Tupã: o trabalho de obtenção deste híbrido iniciou-se em 2004, 

através do cruzamento de diversos acessos de Andropogon do banco 

de germoplasma da Matsuda Genética. Trata-se de uma gramínea te-

traploide de porte médio, ciclo perene, forma touceira com vários perfi-

lhos, colmo com 0,47 cm de diâmetro, folha com 90 cm de comprimento 

e 3,0 cm de largura, de coloração verde e média pilosidade. O ciclo de 

florescimento é de aproximadamente 110 dias. A MG7 Tupã é uma plan-

ta forrageira que pode ser indicada para solos de média a baixa fertili-

dade, poucos profundos e também com cascalho. É uma ótima opção 

para regiões mais secas. Recomendado para bovinos nas fases de cria, 

recria e engorda, e também pode ser consumido pelos equinos.

Essa cultivar apresenta fácil manejo pelo porte menor, talo mais fino, 

rebrote mais intenso e ciclo mais longo. O pastejo deve ocorrer quando 

as plantas atingirem 50 a 60 cm, até a altura de 18 a 20 cm do solo.

A MG11 Tijuca: Esse híbrido teve origem em 2004, através do cruzamen-

tos de diversos acessos de Setaria sphacelata do banco de germoplasma 

da Matsuda Genética, e posterior seleção de população. O trabalho de 

seleção de plantas visava uma material com boa produção de forragem, 

maior quantidade de folhas, porte mais baixo e menores teores de oxa-

lato, características superiores a cultivar Kazangula, comercializada 

há anos. A cultivar MG11 Tijuca é uma gramínea tetraplóide, de ciclo 

perene, planta entouceirada de crescimento ereto, altura em torno de 

1,65m, com folhas de coloração verde-azulada, folhas com mais de 30 

cm de comprimento e mais de 1,0 cm de largura, colmo fino com 0,38 cm 

de diâmetro. A planta possui bom desenvolvimento do sistema radicu-

lar e presença de rizomas.

Possui boa qualidade nutricional, tolera solos de média a baixa ferti-

lidade, recomendada para bovinos nas fases de cria, recria e engorda, 

podendo ser utilizada também para equinos. A boa tolerância aos so-

los mal drenados faz com que a MG11 Tijuca seja uma boa opção para 

substituir a Humidicola nestas áreas. Além disso, possui a vantagem 

de apresentar melhor qualidade nutricional e suas sementes não apre-

sentarem dormência.

O pastejo deve ocorrer com plantas de 60 a 70 cm, até a altura de 20cm 

do solo.

Sementes incrustadas: As sementes dessas cultivares serão comercia-

lizadas através da tecnologia de revestimento “Série GOLD MATSUDA”, 

que utiliza no tratamento escarificação, polímero e fungicida, facili-

tando o plantio. Opcionalmente, a critério do cliente, poderá ser adicio-

nado ao tratamento, inseticidas específicos. ∏
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Nos últimos dez anos, a New Holland vem trabalhando a sua estratégia 

como Líder em Energia Limpa, na qual um dos projetos é a fazenda au-

tossustentável na Itália. Chamada La Bellotta, a propriedade tem cerca 

de 400 hectares e é modelo em agricultura sustentável. O trator movido 

a metano esteve em teste nessa fazenda e o seu protótipo já percorreu 

outras propriedades rurais na Europa. 

Para o caso específico da La Bellotta, o trator pôde gerar 50% de eco-

nomia em comparação com um trator a diesel. A fazenda é o centro de 

pesquisas para novas tecnologias como os motores Tier 3A, 3B, 4A e 4B. 

A nova geração de tratores menos poluentes está sendo implantada na 

Europa e nos Estados Unidos e, agora, no Brasil.

A New Holland, em parceria com a Itaipu Binacional, está realizando os 

primeiros testes do trator no país em propriedades da região de Foz do 

Iguaçu. A Itaipu, inclusive, já instalou biodigestores nessas áreas para 

os testes com biogás.

Sobre a New Holland

A marca, pertencente à CNH Industrial, é especialista no sucesso de 

agricultores, pecuaristas, locadores e profissionais da agricultura, seja 

qual for o segmento em que eles atuem. Seus clientes podem contar 

com a mais ampla oferta de produtos e serviços inovadores: uma linha 

completa de equipamentos, tratores, colheitadeiras, pulverizadores e 

plantadeiras, além de equipamentos específicos para biomassa e sil-

vicultura, complementada por serviços financeiros feitos sob medida 

e planejados por especialistas em agricultura. Visite www.cnhpress.

com e cadastre-se para receber e solicitar informações sobre a New 

Holland, além de ter acesso a todas as fotos dos produtos em alta re-

solução. ∏

Nortox traz novidades para o Show Rural Coopavel

Maior empresa brasileira de agroquímicos, ela garante há 63 anos soluções de 
alta tecnologia para o produtor rural.

A Nortox S.A. é a única empresa genuinamente brasileira do setor de 

agroquímicos e em abril completa 63 anos de trabalho e dedicação em 

favor da agricultura brasileira. A empresa participa mais um ano do 

Show Rural trazendo novidades para os produtores rurais tanto no 

segmento de agroquímicos como de nutrição vegetal.

Desde 2011, o segmento de nutrição vegetal vem recebendo constantes 

investimentos por parte da Nortox nas áreas fabris, qualidade e pes-

quisa e desenvolvimento de novos produtos. A principal novidade é o 

Biobase, um fertilizante organomineral à base de resíduos orgânicos 

enriquecidos com minerais e microorganismos benéficos de solos. 

Eles passam por um processo de compostagem totalmente controlado 

e, posteriormente, por um processo de fabricação único e exclusivo, 

patenteado pela Nortox, que garantem teores precisos de nutrientes, 

com alta concentração de ácidos orgânicos, mantendo a microbiota dos 

grânulos, uma bolinha viva. No primeiro momento, o Biobase terá duas 

formulações disponíveis para o mercado: uma mais balanceada, para 

leguminosas, com Manganês, Zinco, Boro, Cobre e Enxofre em suas ga-

rantias nutricionais, e outra para multiculturas, com foco principal no 

Enxofre e Boro, sendo que o Enxofre será disponível na forma orgânica 

e elementar.

Já no segmento de agroquímicos, com o crescente surgimento de no-

vos casos de resistência de plantas-daninhas resistentes ao Glifosato e 

as novas plataformas de soja geneticamente modificadas que irão ser 

lançadas nos próximos anos, a empresa vem apostando fortemente no 

herbicida Trifluralina Nortox Gold, com resultados consolidados pela 

pesquisa e por produtores rurais de todo Brasil. O pré-emergente vem 

sendo uma ferramenta importantíssima no manejo de plantas-dani-

nhas de difícil controle. Com uma formulação exclusiva e diferencia-

da, a Trifluralina Gold vem se destacando em relação aos concorrentes 

nesse segmento, principalmente para controle do campim-amargoso 

resistente (Digitaria insularis). Cabe ressaltar que a Nortox domina 

todas as etapas de produção do herbicida, inclusive a síntese do ingre-

diente ativo, que é feito em sua unidade industrial de Arapongas (PR) 

desde a década de 70.

Outra novidade da empresa é o lançamento de uma nova formulação de 

fipronil ainda para o primeiro semestre de 2017, o Fipronil Nortox, na 

concentração de 250 g/L na formulação SC, com registro para aplica-

ção via sulco, tratamento de sementes e foliar para um amplo espectro 

de pragas e culturas, mantendo a tradição da empresa de, mesmo num 

mercado de genéricos, sempre buscar alguma novidade, seja em regis-

tro ou formulação. É o caso do Imidacloprid Nortox, inseticida da em-

presa consolidado no mercado e que possibilita a mesma flexibilidade 

de utilização devido ao seu registro e formulação diferenciada.

Visite o estande da Nortox no Show Rural, de 06 a 10 de fevereiro, em 

Cascavel/PR, e conheça mais a fundo suas novidades tecnológicas e 

suas importantes ferramentas para auxiliar o produtor rural no dia-

-a-dia de sua lavoura. Com certeza, você irá se impressionar com o 

portfólio da empresa e de suas perspectivas para o futuro do mercado 

agrícola brasileiro e seus próximos lançamentos. ∏

DuPont Crop Protection e DuPont Pioneer mostram 
tecnologias integradas para milho e soja

Sementes híbridas de milho, cultivares de soja e o registro oficial do novo fun-
gicida Vessarya™ serão destaques do estande das empresas.

Equipamentos de construção e infraestrutura 
presentes no Show Rural Coopavel

Versáteis em diversas aplicações, minicarregadeira, pá-carregadeira e re-
troescavadeira são destaques da New Holland Construction durante feira de 
agronegócios em Cascavel, no Paraná.

A New Holland Construction, por meio de sua concessionária Shark 

Máquinas, marca presença no Show Rural Coopavel 2017, que acontece 

de 06 a 10 de fevereiro, em Cascavel (PR).  A marca, que vem aumen-

tando cada vez mais a sua participação em projetos ligados ao agro-

negócio, já confirmou a exibição de uma minicarregadeira L218, uma 

pá-carregadeira W130, uma retroescavadeira B95B cabine fechada e 

outras soluções para um dos segmentos que mais demanda produtivi-

dade no Brasil. As máquinas estarão expostas no estande da New Hol-

land Agriculture. 

Para a gerente de Marketing de Produto da New Holland Construction 

para América Latina, Paula Araújo, participar de forma cada vez mais 

efetiva no agronegócio exige investimentos em tecnologia e uma gama 

de produtos e serviços que ofereçam excelente desempenho e econo-

mia para o agricultor. “Estamos aumentando significativamente a nos-

sa participação nos segmentos de cana de açúcar, criação de gado e na 

preparação de terreno para plantio. O principal trunfo da New Holland 

Construction é oferecer soluções customizadas, totalmente adequadas 

às necessidades dos produtores e que gerem maior produtividade e 

A DuPont Proteção de Cultivos e a DuPont Pioneer estarão presentes 

na edição de 2017 no Show Rural Coopavel. Um dos eventos mais es-

perados do calendário do agronegócio, o encontro será realizado na 

cidade paranaense de Cascavel, e reunirá um número expressivo de 

empresas e produtores que buscam por tecnologias de ponta, além de 

lideranças do setor agropecuário.

O destaque da DuPont Proteção de Cultivos será a apresentação do 

novo fungicida Vessarya™, que recebeu nos últimos dias o registro ofi-

cial dos órgãos reguladores e será comercializado após a obtenção dos 

cadastros estaduais. Segundo a empresa, Vessarya™ reúne na fórmula 

as moléculas Picoxistrobina e Benzovindiflupir, consideradas as mais 

ativas de seus grupos químicos no controle de doenças da oleaginosa, 

especialmente da ferrugem asiática.

“Trata-se de uma solução tecnológica 
inovadora, que dispensa o uso de 
adjuvantes e proporciona resultados 
excepcionais na comparação às 
demais tecnologias do mercado

”- assinala marcelo okamura, diretor de Pesquisa & 

desenvolvimento da duPont.

Segundo o executivo, o produto vem sendo desenvolvido há cerca de 

cinco anos no Brasil, em lavouras experimentais.

A DuPont Pioneer levará ao evento informações de manejo, produtos e 

tecnologias que auxiliam o produtor a obter aumento de produtividade 

e eficiência nas lavouras de milho e soja. De acordo com o gerente de 

contas para a região do Paraná, Gino Di Raimo Junior, a empresa dará 

destaque aos híbridos de milho P3380HR, P2830VYH e P3456VYH, 

para a safrinha e P2866H e P1680H, para o verão. Para a sojicultura, 

serão apresentadas as cultivares 95Y52 e 96Y90, indicadas aos agricul-

tores da região de Cascavel. ∏

“Um tour pelo estande também permitirá 
aos produtores saber mais sobre nossos 
produtos, como a tecnologia Leptra® 
e os agroquímicos para tratamento de 
sementes Dermacor® e Poncho®

”- finaliza gino.
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desempenho no campo”, afirma Rocha. “Além da oportunidade de co-

nhecer bem de perto nossos equipamentos, o cliente também encontra 

condições diferenciadas para novas aquisições. A expectativa é de fa-

zermos bons negócios”, completa. 

Força e versatilidade no campo

Os produtos New Holland Construction podem ser largamente empre-

gados em atividades agrícolas, contudo, as pás carregadeiras ainda são 

grandes protagonistas, principalmente no setor sucroenergético, sen-

do responsáveis pela implementação da infraestrutura nas usinas e fa-

zendas de cana, além do manuseio do bagaço. “Com o equipamento de 

construção adequado é mais fácil padronizar o tamanho dos talhões, 

a largura dos carreadores, padronizar as áreas de carregamento e os 

modelos de curva-de-nível a serem adotados”, afirma Araújo.

Algumas aplicações das pás carregadeiras no campo: a marca possui 

uma série de pás carregadeiras específicas para o setor sucroalcoolei-

ro. Além da caçamba maior para alimentar as caldeiras, seus modelos 

têm características exclusivas para atender às necessidades pesa-

das que esse segmento exige, como eixos HD para suportar as cargas 

aplicadas ao eixo traseiro  na movimentação do bagaço, ventilador 

reversível que permite a limpeza de forma automática do sistema de 

arrefecimento causado pelas partículas em suspensão, além de prote-

ção para o alternador, sistema de ar condicionado e proteção do tanque 

de combustível. A máquina pode ser usada também em culturas seme-

lhantes e com aplicações parecidas às da retroescavadeira. 

Mais sobre a New Holland Construction - A New Holland Construction 

é uma marca de máquinas para construção e infraestrutura da CNH 

Industrial. Há mais de 65 anos no país, seus equipamentos são distri-

buídos por mais de 110 concessionários em toda a América Latina e 

fabricados em Contagem (Minas Gerais) e em outras plantas da mar-

ca no mundo. A New Holland possui uma linha completa, composta 

por escavadeiras hidráulicas, escavadeiras de rodas, retroescavadei-

ras, motoniveladoras, tratores de esteiras, pás-carregadeiras, mini-

carregadeiras, miniescavadeiras e manipuladores telescópicos, que 

atendem às mais diversas aplicações em obras de infraestrutura, cons-

trução civil, mineração, agricultura, entre outros. ∏

Pla lança novos modelos no 
Show Rural Coopavel 2017

Especializada na fabricação de pulverizado-

res autopropelidos, a PLA chega de cara nova 

na primeira e uma das mais importantes fei-

ras do setor - Show Rural Coopavel 2017, que 

acontece de 06 a 10 de fevereiro, em Cascavel/

PR. 

A nova identidade visual, inicialmente nos 

modelos Hydra 200 (2 mil litros) e Orion 250 

(2 mil e quinhentos litros), trazem também 

novas características no tanque e motor, tor-

nando as máquinas ainda mais competitivas 

no mercado. 

 A PLA possui o portfólio mais completo do 

mercado nacional. São sete modelos de má-

quinas: cinco hidrostáticas:  Hydra 200, Orion 

250, Taurus 300, Taurus 350 e Phoenix 400 e 

duas mecânicas: M250 e M300. ∏
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Santander estrutura equipe para atender o Agronegócio

Banco espera aumento da demanda por crédito agrícola privado em 2017 
diante de cenário adverso para recurso subsidiado.

O Santander reforça sua equipe de profissionais para atender à crescen-

te demanda por crédito rural privado em 2017. Em 2016, o Banco con-

tratou mais de 40 agrônomos que atuarão nas agências no País. Desde 

2015, o Santander colocou o agronegócio como um de seus pilares de 

atuação. Hoje, das 2.200 agências, 300 são vocacionadas ao segmento.

 “Reforçamos nossa equipe para nos 
aproximarmos mais do campo e para 
entender melhor as necessidades dos 
produtores, além de reforçarmos as 
áreas de crédito e operações

”- afirma carlos Aguiar, superintendente executivo de Agronegócios 

do Santander.

Hoje, o Banco atua no varejo com a substituição da “visão produto” pela 

“visão cliente”, com uma cuidadosa e personalizada gestão de riscos. 

Já no atacado, a “visão cliente” foi substituída pela “visão cadeia”, que 

contempla a atuação do Banco do fornecedor de insumos até o consu-

midor final, passando pelo fazendeiro.

 Para 2017, o Banco abrirá cerca de 15 escritórios comerciais totalmente 

voltado ao Agronegócio em localidades onde o Banco não está presen-

te, como Cristalina (GO), Naviraí (MS), Paragominas (PA), Primavera do 

Leste (MT), entre outros. Apenas no primeiro trimestre, cerca de oito 

espaços iniciarão suas atividades.

 A instituição financeira também aumentará sua presença em feiras do 

setor. Serão 11 eventos nos quais o Banco oferecerá suas linhas de cré-

dito e produtos diferenciados ao produtor rural. 

“Nossa presença começa na Show 
Rural Coopavel, que é a primeira 
feira de tecnologia agrícola do ano e 
tem uma abrangência relevante de 
visitantes, mais de 200 mil pessoas

”- ressalta o executivo. 

 Segundo Aguiar, há uma tendência estrutural de diminuição do cré-

dito rural subsidiado para o ano que vem devido a situação econômica 

atual. “Neste Plano Safra (2016/2017) já vimos o governo subir as taxas 

a 9,5%. Não tenho dúvida que caminhamos para um período de menos 

subsídios, onde devido a situação fiscal do País, vários setores (como 

o Agro) dependerão cada vez mais do credito privado a taxas livres”. 

O executivo ressalta que o financiamento com taxas de mercado tem 

avançado cerca de 10% ao ano. 

 Em 2016, o total da carteira de crédito ao setor do Santander somou 

quase R$ 40 bilhões, sendo aproximadamente R$ 8,5 bilhões de crédito 

subsidiado e o restante de recursos livres. Os financiamentos da insti-

tuição financeira estão, em sua maioria, nas regiões Sul e Sudeste, mas 

há planos de expansão para o Centro-Oeste e Nordeste. 

 Além dos recursos livres, Aguiar acredita que os títulos do agronegó-

cio (CRAs, LCAs, CDCAs, entre outros) também são uma boa alternati-

va para as empresas levantarem recursos para o seu negócio. ∏

“Não achamos que o agronegócio está em 
crise. Somos otimistas com o setor, mas 
assim como o produtor, temos cautela

”- declara o executivo.

A Spraytec Fertilizantes participa mais uma vez do Show Rural Coopavel 
e na edição 2017 traz ao público as novidades para soja e milho

Estamos sediados em uma das regiões mais 

produtivas do planeta e é no mesmo solo para-

naense que a Coopavel traz mais uma edição 

de um dos maiores eventos do agronegócio, o 

Show Rural Coopavel 2017.

A Spraytec Fertilizantes é referência em TEC-

NOLOGIA DE APLICAÇÃO e para esta edição 

do Show Rural tem o prazer de apresentar os 

novos produtos, desenvolvidos visando apri-

morar a produtividade, baixar custos e trazer 

soluções que realmente apresentem grandes 

resultados para o produtor rural. Neste ano 

as novidades ficam por conta do ULTRAZEB 

PREMIUM, PACK SEED e PACK SEED CORN, 

TRACTUS KIT e ABSORTEC FULL, mostrando 

resultados comprovados por pesquisa e testa-

dos em campo. 

Apresentados todo o portfólio disponível 

somado às novidades já citadas, a Spraytec 

mostra que continua inovando e buscando 

cada vez mais trazer praticidade e melhores 

resultados. 

Sobre a Spraytec Fertilizantes

A Spraytec Fertilizantes faz parte do Grupo 

Agrolatina e está presente no Brasil, Argen-

tina, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Estados 

Unidos, participa mais uma vez do Show Ru-

ral Coopavel, mostrando comprometimento, 

parceria e confiabilidade junto à COOPAVEL. 

Para conhecer mais sobre a Spraytec Ferti-

lizantes acesse www.spraytec.com.br, face-

book.com/spraytecfertilizantes, intagram @

spraytecfertilizantes. ∏

Sindiavipar no Show Rural Coopavel 2017 
 
Em seu estande, sindicato apresenta informações e dados da avicultura paranaense.

O Sindicato das Indústrias de Produtos Aví-

colas do Estado do Paraná (Sindiavipar) vai 

marcar presença mais uma vez no Show Rural 

Coopavel. Em 2017, a entidade terá seu tradi-

cional estande no evento de abrangência in-

ternacional realizado em Cascavel (PR) e que 

reúne empresas, profissionais e produtores do 

setor do agronegócio.

Na ocasião, os visitantes poderão conhecer 

toda a estrutura, dados e informações sobre 

a avicultura paranaense, líder em produção e 

exportação no país, suas empresas e seu fun-

cionamento. Além disso, o Sindiavipar trará 

ao público práticas que dão ao Estado o pos-

to de líder em sanidade avícola do país, aten-

dendo a mais de 160 países no mundo. Para o 

presidente do Sindiavipar, Domingos Martins, 

a participação de cada empresa enriquece o 

evento, pois quanto maior a parceria, mais 

forte o agronegócio se torna.

“É fundamental que o 
Sindiavipar participe de 
eventos promovidos pelas 
cooperativas paranaenses, 
como a Coopavel, 
importante organização 
do Oeste do Paraná que 
possui essencial papel nos 
números alcançados pela 
indústria avícola do estado. 
Por meio de novas ideias 
e tecnologias é possível 
traçar estratégias e manter-
se sempre à frente. Além 
disso, é uma oportunidade 
de mostramos não 
só para o Brasil, mas 
também para o exterior, a 
importância e o potencial 
que o estado do Paraná 
tem para a avicultura

”-  afirma martins.

Serão divulgados também, aos participantes, 

materiais informativos idealizados pela en-

tidade sobre os diferenciais e conquistas do 

setor, além da Revista Sindiavipar, publicação 

bimestral do sindicato que traz as principais 

notícias relacionadas ao segmento. ∏
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Show Rural Coopavel: Sicredi destina mais de R$ 100 milhões em crédito 

Feira abre o calendário do agronegócio Brasileiro, com expectativa de receber mais de 235 mil pessoas no Oeste do 
Paraná.

Entre 6 e 10 de fevereiro, Cascavel (PR) se torna a capital do agronegócio 

brasileiro. A cidade recebe o primeiro grande evento do ano, o Show 

Rural Coopavel, com a proposta de trazer o futuro para o campo. 

Lançamentos e inovações em equipamentos agrícolas, técnicas de ma-

nejo e eficiência produtiva estarão lado a lado com as principais insti-

tuições financeiras do País para apoiar o profissional do agronegócio. 

O Sicredi, a terceira maior instituição financeira em crédito rural no 

Brasil, participa mais uma vez do evento, com taxas justas e atendi-

mento diferenciado. 

Na opinião do gerente de Desenvolvimento de Crédito da Central Sicre-

di PR/SP/RJ, Gilson Farias, o evento traz um panorama de como será o 

ano dos produtores rurais no Brasil e na América Latina. 

“Ao contrário de outros setores da economia, 
as perspectivas para o agronegócio em 
2017 são positivas. O clima e o preço das 
commodities agrícolas têm se mostrado 
favorável, fazendo com que o produtor 
se torne otimista em relação a sua safra 
e estimulando a procura por crédito

”- ressalta Farias 

O Sicredi participa do Show Rural Coopavel com uma estimativa ini-

cial de R$ 100 milhões disponíveis para financiamentos. “Esse mon-

tante pode aumentar durante a feira, de acordo com a demanda dos 

associados”, comenta Gilson Farias. A instituição financeira coopera-

tiva foi reconhecida pelo BNDES por três anos seguidos como o agente 

financeiro com o maior volume de operações de investimento contra-

tadas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricul-

tura Familiar (Pronaf) e um dos agentes financeiros que mais liberou 

volume de crédito no Plano Safra.

Durante os cinco dias de feira, equipes de dez cooperativas Sicredi 

estarão envolvidas no atendimento aos visitantes, que superam as ex-

pectativas a cada ano. O estande de 300 m² e as ações de marketing da 

instituição financeira cooperativa desenvolvidas para o evento já apre-

sentam a nova identidade visual/marca do Sicredi, revitalizada recen-

temente. Além do atendimento diferenciado a quem busca crédito para 

produzir, o espaço contempla caixa eletrônico, orientações financeiras 

e ações de relacionamento. Um dos diferenciais do espaço é a Vitrine 

Sicredi, que contará com mais de 50 opções de produtos da grife da Ins-

tituição, que podem ser adquiridas por associados durante a feira.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com mais de 3,4 

milhões de associados e 1.500 pontos de atendimentos, em 20 estados 

do País*. Referência internacional pela organização em sistema, com 

padrão operacional e utilização de marca única, o Sicredi conta com 

121 Cooperativas de Crédito filiadas, distribuídas em cinco Centrais re-

gionais – acionistas da Sicredi Participações S.A. –, uma Confederação, 

uma Fundação e um Banco Cooperativo, que controla uma Adminis-

tradora de Bens, uma Corretora de Seguros, uma Administradora de 

Cartões e uma Administradora de Consórcios.

Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br ∏

* Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 

Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, 

Pará, Rondônia, Goiás, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Bahia.

Crédito Foto: Leandro Carvalho

UBYFOL lança UBYMIX no Show Rural Coopavel 2017 

Nova tecnologia para recobrimento de fertilizantes granulados é o destaque da companhia neste ano.

Tabapuã participa do Show Rural Coopavel

Pelo segundo ano consecutivo a raça Tabapuã, através da Associação 

Brasileira dos Criadores de Tabapuã - ABCT, participa do Show Rural 

Coopavel no mês de fevereiro. Ao todo serão 17 animais do Tabapuã 

com o mais alto padrão genético da raça.

“Ficamos impressionado com a dimensão 
e organização do Show Rural Coopavel 
no ano passado, este ano vamos mostrar, 
ainda mais, o que o Tabapuã tem de 
melhor. Com certeza a participação da 
raça será mais um show na programação 
do Show Rural Coopavel

”- marcelo ártico, presidente da ABcT.

A raça é o terceiro neozebuíno a ser formado no mundo, depois do 

Brahman e do Indubrasil. Por ser o primeiro entre esses a surgir a par-

tir de um planejamento específico, o Tabapuã é considerado a maior 

conquista da zootecnia brasileira dos últimos cem anos. A raça possui 

como características grande habilidade materna, docilidade, excelente 

conformação e acabamento de carcaça é, sem dúvida alguma, de gran-

de valia para o desenvolvimento econômico do país. Além disso a raça 

é a mais testada em provas de ganho de peso oficializadas pela ABCZ e 

está representada hoje por mais de meio milhão de cabeças registradas 

e espalhadas por todo o território nacional.

Em Números- A raça Tabapuã tem apresentado números que desper-

tam atenção pela consistência de sua evolução, dentre os zebuínos de 

corte, já assume a segunda colocação como maior número de registros 

de animais nascidos (RGN).  

 Crescimento esse, sustentado pela distribuição de cobertura nacional 

de seus 284 criatórios, demonstrando a sua adaptabilidade a grande di-

versidade de biomas do território nacional.

Dentre os destaques do compromisso da raça com a produtividade, as 

provas de ganho de peso          (PGP) são um capítulo à parte, pois além de 

ser proporcionalmente a raça que mais desafia seus machos em provas, 

ela o faz a muito tempo, principalmente nos criatórios tradicionais. 

O mercado de sêmen apresenta uma evolução crescente nos relatórios 

da ASBIA, com destaque na heterose que proporciona tanto na base 

branca anelorada como nas fêmeas ½ sangue, pois agrega docilidade, 

habilidade materna (leite) e muito peso. ∏

Referência absoluta em Nutrição Complementar de Plantas, a UBYFOL 

inova mais uma vez e apresenta no Show Rural Coopavel a linha 

UBYCOVER com sua nova tecnologia para recobrimento de fertilizan-

tes granulados, o UBYMIX. Com formulação testada e aprovada, UBY-

MIX possui micronutrientes para adição em fertilizantes sólidos com 

aplicação via solo. 

Os nutrientes utilizados são quelatizados e garantem o maior aprovei-

tamento pela planta, fornecendo ampla variedade de nutrientes e indu-

zindo a um maior rendimento. Contém exclusivo balanço entre óxidos 

e/ou sulfatos que garantem uma melhor cobertura e garantia do produ-

to, que é adequado aos tipos de solo e diferentes culturas das diversas 

regiões agrícolas brasileiras.

O equilíbrio na formulação, balanceada com Zinco, Boro, Cobre, Fer-

ro, Manganês, Cobalto, Molibdênio e Enxofre (isolados ou agrupados), 

oferece alto poder de proteção aos nutrientes primários e secundários, 

assegurando máxima absorção e aumento do metabolismo da planta, 

estimulando também o desenvolvimento radicular. UBIMIX também 

oferece obtenção de granulometria exclusiva, controlada para garantir 

total aderência durante o processo de recobrimento. 

Este ano, quem visitar o estande da empresa no evento poderá conferir 

a aplicação da nova tecnologia em campos demonstrativos com dife-

rentes formulações para diversas culturas, comprovando sua alta efi-

ciência.

Os visitantes ainda terão a oportunidade de conhecer o estande 

UBYFOL com produtos referentes a nutrição complementar de plantas 

que oferecem aos produtores as melhores soluções com maior produ-

tividade e rentabilidade como Disperse Ultra, Potamol, Ms-Mn25 RR, 

N32, K50+S, entre outros. 
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A equipe comercial da companhia estará dividida em dois estandes du-

rante todos os dias à disposição dos participantes do Show Rural para 

apresentar suas tecnologias e esclarecer dúvidas. 

Sobre a UBYFOL

Com sede em Uberaba/MG, a UBYFOL desenvolve, com tecnologia pró-

pria e exclusiva, produtos especiais para o fornecimento de macro e mi-

cronutrientes para aplicação foliar e tratamento de sementes de todas 

as culturas agrícolas. Oferece produtos consagrados e de alta resposta 

em aumento de produtividade, comprovada pelos produtores e pelas 

pesquisas. Sua nova fábrica, maior e mais moderna, tem capacidade 

de 100.000 toneladas/ano de produto acabado, atendendo todo territó-

rio nacional e países do Mercosul, América Central, Europa e África. 

www.ubyfol.com ∏

UPL leva linha de fungicidas e inseticidas para o Show Rural Coopavel

Unizeb Gold, Unizeb Glory e Perito são os destaques para manejo de resistência e incremento de produtividade em 
grandes cultivos.

A UPL marcará presença no Show Rural Coopavel, evento referência 

no segmento. A feira que contribui com a capacitação dos produtores 

será realizada entre os dias 6 e 10 de fevereiro em Cascavel, no Paraná. 

A participação da empresa vai reforçar a importância de um manejo de 

qualidade e responsável.

Segundo Marcelo Figueira, Gerente de Produtos Fungicidas da UPL 

Brasil, a Coopavel é uma ótima oportunidade para levar ao produtor 

rural conhecimento sobre as principais ameaças à lavoura e, principal-

mente sobre as medidas preventivas. “Mais importante do que expor 

nossos produtos é alertar o agricultor sobre as ameaças que ele está 

exposto para, assim, poder atuar de forma pontual e eficaz no combate 

destes males”.

Pioneiros na categoria de fungicida protetor, a UPL trará em seu stand 

a linha Unizeb. O Unizeb Gold controla doenças através de vários 

modos de ação, por isso, é considerado um produto Multisitio, sendo 

também um aliado potente para o manejo de resistência e controle da 

ferrugem, uma das principais causas na diminuição de produtividade 

no campo. Já o Unizeb Glory, além da ação na ferrugem da soja, tem um 

controle superior e comprovado também na mancha-branca do milho.

Entre os produtos apresentados durante o Show Rural Coopavel a 

empresa também levará o inseticida Perito, utilizado no combate ao 

percevejo, uma das piores pragas da soja, pois ataca o grão e impede o 

poder germinativo da planta e sua produtividade.

Para a UPL, a participação no Show Rural Coopavel é um ótimo mo-

mento para estreitar o relacionamento com seus clientes, distribuido-

res e, principalmente, com os produtores.

 “Mostrar o comprometimento da marca com 
o campo, tanto na qualidade dos produtos 
oferecidos quanto no relacionamento com 
os profissionais da área, é de extrema 
importância para entendermos as reais 
demandas do produtor para suprir as 
necessidades do campo com eficácia

”- finaliza Figueira. 

SOBRE A UPL

Com mais de 10 anos de atuação no Brasil, a indiana UPL é uma em-

presa global que traz soluções inovadoras e sustentáveis em proteção e 

nutrição de cultivos para o agricultor. Fundada em 1969, a companhia 

atua hoje em mais de 86 países com 27 fábricas que desenvolvem, fabri-

cam, formulam e comercializam produtos da mais alta qualidade, se-

gurança e tecnologia.  Com mais de 28 aquisições nos 11 últimos anos, a 

empresa está entre as 10 maiores empresas mundiais do segmento com 

faturamento de mais de US$ 2 bilhões e ações na Bolsa de Mumbai.  Por 

meio de novas formulações e produtos, equipe profissionalizada, pes-

quisas e expansão de portfólio, conta com forte presença nos mercados 

de soja, milho, cana-de-açúcar, arroz, café, citros, algodão, pastagem e 

hortifruti. ∏

Diretor Presidente da Coopavel 
participa da HSM

Coopavel recebe Prêmio IMPAR 2016 de Cascavel

A pesquisa é realizada pelo grupo RIC e indicam as marcas mais lembradas 
das 41 categorias de produtos e serviços das marcas regionais do Paraná.

A HSM Educação Executiva é um evento de conhecimento que faz um 

encontro de temas pertinentes ao mundo dos negócios e a realidade do 

mercado brasileiro.   

Para o diretor presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, participar deste 

evento é renovar e reciclar os seus conhecimentos. É uma oportunida-

de única de interagir com gestores de diferentes áreas do mundo todo. 

O Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) também participou da 

HSM e o Conselheiro Fiscal do CCAS, José Luiz Tejon Megido, um dos 

maiores palestrantes do Brasil, ministrou a palestra “Agromanagement: 

O Desafio da Liderança”. Tejon falou sobre a liderança como um fator 

crítico de sucesso nas complexas cadeias produtivas do novo agrone-

gócio e o salto para a agrossociedade. As dicas foram sobre as maneiras 

de impactar neste cenário, desde a transformação, história, tecnologia, 

inovação, educação, sustentabilidade, cooperativismo, empreendedo-

rismo e a posição da mulher que não para de crescer no agronegócio. 

José Luiz Tejon Megido, palestrante e conselheiro fiscal do 
CCAS e Dilvo Grolli, diretor presidente da Coopavel

As queridinhas de Cascavel foram apresentadas durante o evento que 

premiou as 41 marcas mais lembradas pela população de Cascavel.

 O Prêmio IMPAR - Índice das Marcas de Preferência e Afinidade Re-

gional, é feito em parceria com o Ibope Inteligência. O projeto tem 

como foco regional e busca oferecer conteúdo e dados estratégicos ao 

mercado consumidor.  Para o presidente do Grupo RIC Paraná, Leo-

nardo Petrelli, o Prêmio IMPAR é uma ferramenta de referência para 

gestores de comunicação e marketing das empresas avaliadas. “Além 

de proporcionar uma avaliação de sua reputação, o projeto oferece um 

diagnóstico regional e se torna uma ferramenta indispensável para as 

decisões estratégicas das marcas”, avalia Petrelli.

Dentre as marcas preferidas pelos cascavelenses a na categoria coope-

rativa, a Coopavel, foi a campeã, foi o nome mais citado pela população 

durante a pesquisa. Cerca de 150 pessoas, entre autoridades, empresá-

rios e comunicadores participaram do evento em Cascavel para conhe-

cer os vencedores da oitava edição do Prêmio IMPAR.

De acordo com o diretor presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, esse reco-

nhecimento é fruto de muito trabalho, que vem sendo realizado duran-

te vários anos. “Receber esse prêmio, é uma gratificação muito grande 

para nós da Coopavel. Me sinto muito honrado em estar aqui represen-

tando a maior empresa de Cascavel, que hoje emprega mais de 5.500 

funcionários e com quase 5 mil associados, recebendo um prêmio por 

ser a marca mais lembrada de Cascavel”, afirmou. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa quantitativa e as entrevistas fo-

ram realizadas pessoalmente em domicílios previamente sorteados. O 

intervalo de confiança da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais 

ou para menos em intervalo de confiança de 95%.∏
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RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 30.11.2016 
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL

Endereço: BR 277 KM 591 - CASCAVEL - PR. Carta Patente: 710  CNPJ: 76.461.557/0001-91

cÓdIgo / dIScRImInAÇão
VAloRES Em 
REAIS

cÓdIgo / dIScRImInAÇão
VAloRES Em 
REAIS

1.0.0.00.0   ATIVo cIRculAnTE E REAl. A longo PRAZo   180.928.564,02 
4.0.0.00.0    PASSIVo cIRculAnTE/EXIgÍVEl A longo 
PRAZo

  124.465.342,11 

1.1.0.00.0   dISPonIBIlIdAdE   1.983.570,63 4.1.0.00.0    dEPÓSIToS   83.604.799,68 

                              110 -   disponibilidade   1.983.570,63                               411 -    depósitos a Vista   11.687.176,09 

1.1.3.00.0   TITuloS E VAloRES moBIlIáRIoS   49.763.427,60                               414 -    depósitos a Prazo   71.917.623,59 

                              131 -   carteira Própria   49.763.427,60 4.1.5.00.0    RElAÇÕES InTERdEPEndEncIAS   654.009,57 

1.1.6.00.0   oPERAÇÕES dE cRédITo   128.048.846,42                               451 -    Recursos em Trânsito de Terceiros   654.009,57 

                              161 -   operações de crédito Setor Privado   136.044.306,29 4.1.6.00.0    oBRIg.PoR REPAS. do PAÍS-InSTIT.oFIcIAIS   30.171.128,22 

                              169 -   operações de crédito em liquidação   (7.995.459,87)                               468 -    Banco do Brasil   19.773.982,36 

1.1.8.00.0    ouTRoS cRédIToS   751.022,49                               470 -    caixa Economica Federal   7.668.083,86 

                              180 -   diversos   751.022,49                               472 -    outras Instituições   2.729.062,00 

1.1.9.00.0    ouTRoS VAloRES E BEnS   381.696,88 4.1.9.00.0    ouTRAS oBRIgAÇÕES   10.035.404,64 

                              194 -   outros Valores e Bens   381.696,88                               493 -    Sociais e Estatutárias   3.027.903,47 

1.1.0.00.0    PERmAnEnTE   266.744,85                               494 -    Fiscais e Previdenciárias   1.880.741,71 

        1.3.2.00.0    ImoBIlIZAdo dE uSo   266.744,85                               503 -    diversas   5.126.759,46 

                               324 - outras Imobilizações de uso   813.193,80 6.1.0.00.0    PATRImÔnIo lÍQuIdo   55.026.941,67 

                               329 - (depreciações Acumuladas)   (546.448,95)                               611 -    capital Social   20.550.563,60 

                              611  -  (-) capital a realizar   (1.300,00)

                              615 -    Fundo de Reserva   30.839.549,17 

                              617 -    Sobras do 1º Semestre   3.638.128,90 

7.0.0.00.0    conTAS dE RESulTAdo   1.703.025,09 

         7.1.0.00.0   Receitas operacionais   14.104.263,02 

         8.1.0.00.0   despesas operacionais   (12.401.237,93)

ToTAl do ATIVo    181.195.308,87 ToTAl do PASSIVo   181.195.308,87 

NOTAS EXPLICATIVAS

01- Na apropriação das receitas e despesas foi considerado o regime de competência mensal, sendo que nas operações de crédito adotou-se o pro-

cedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 30 de novembro de 2016.
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Diretor Presidente 
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Diretor Vice Presidente 
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